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INLEIDING
LGEMEEN verspreid is de meening dat
„der Tragódie zweiter Teil" moeilijk te
begrijpen, vol zware filosofie en duistere
-i- -- symboliek en daardoor — met alle respekt
— minder genietbaar zou zijn dan het eerste. Dààr het
werkelijke, bloedwarme, zinnelijk-impulsieve leven,
hier de kille, abstracte bespiegeling ; dààr de onstuimige bewogenheid van den jongen, hier slechts de
rustige reflektie van den ouden dichter.
Deze meening is onjuist. Wel geldt ook voor den
80-jarigen Goethe wat hij den 100-jarigen Faust laat
zeggen:
.... ben met onstuim'ge kracht
Mijn leven doorgestormd; roekloos begonnen,
Gaat het thans kalmer aan, wijs en bezonnen. (11438)

Maar die wijze bezonnenheid is, evenmin als de
zorgvuldiger doorwerktheid der verzen, symptoom
van een verkild gevoelsleven, van intellektueele verstarring. Het hier te bestrijden vooroordeel is echter
niet geheel ongegrond. Het berust in de eerste plaats
op de omstandigheid dat het tweede deel een zoo
konkrete, onmiddellijk „op het gevoel werkende"
figuur als Greetje, een zoo boeiend en larmoyant
verhaal als haar verleiding en ondergang mist, en in de
tweede plaats op de veel hoogere eischen die het stelt
aan denkvermogen, intuïtie en ... vooral fantasie. De
lezer, die in het eerste deel zijn „ontroering" kant en
klaar kreeg opgeschept, voelt zich in het labyrinth van
beelden en gedachten, toespelingen en allegorieën
waarin het tweede hem verplaatst, als vereenzaamd;
hij weet zoo gauw geen weg te vinden in die wereld
van zooveel dieper bezonken gevoel die hem hier
omringt.
„In dit tweede deel, "zeide Eckermann, toen Goethe
hem op den 17den Februari 1831 het bijna voltooide
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handschrift voorlegde, „openbaart zich toch wel een
veel rijkere wereld dan in het eerste."
„Dat zou ik meenen," antwoordde de 81-jarige
bijna geheel en al subjectief; dichter.„Hsl
alles is er uit de meer bevangen, hartstochtelijke
persoonlijkheid voortgekomen. In het tweede deel
echter is bijna niets subjectiefs ; daar openbaart zich
een hoogere, breedere, klaardere, hartstochtloozere
wereld, en wie niet een en ander doorleefd en terdege
rondgekeken heeft zal er niets mee weten te beginnen .
Een heirleger van commentatoren heeft sindsdien
gepoogd den tragen lezer het dóórdringen in het
werk gemakkelijker te maken. Of de bibliotheken vol
Goethe-literatuur niet velen nog meer hebben afgeschrikt? Hoe het zij, wie rustig, ernstig en geduldig
en mag Goethe zulk een eisch niet stellen? -- de
lezing aanvaardt, toegerust met eenige kennis van mythologie, of voorzien van verklarende aanteekeningen,
is waarlijk wel bij machte, ondanks alle wijsgeerige
symboliek, den algemeenen gang van het werk te
„begrijpen," en het ondefinieerbare, ongezegde,
onzegbare der diepste bedoelingen aan te voelen. En
spoedig genoeg zal hij beseffen volstrekt niet te doen
te hebben met eenig wijsgeerig-didactisch maaksel
van niets dan abstracte ideeën, maar evenals bij het
eerste deel, met een wel inderdaad uit het innerlijkste
zieleleven opgebloeid poëem, vol van beeldende
fantasie, vol van direct-zinnelijke plastiek. Het „bijna
geheel en al subjectief" en „bijna niets subjectiefs"
schijnt een hemelsbreed verschil tusschen de beide
deelen aan te duiden. Men moet hier evenwel het
woord „subjectief ' niet misverstaan. Vat men het op
in de beteekenis die het moderne, psychologische
kunstbewustzijn er aan moet hechten: „voortvloeiend
uit eigen innerlijk van het ontroerde subject," dan is
in werklijkheid het tweede deel even subjectief als
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het eerste. Goethe wist dit zelf zeer goed, heeft het
herhaaldelijk ook uitgesproken: de gehééle Faust,
van begin tot einde, is de uitbeelding van Goethezelf. In zijn opmerking tot Eckermann heeft hij slechts
willen zeggen dat in het eerste deel zich zijn persoonlijkheid onmiddellijker, in het tweede bedekter,
meer „beheerscht", in algemeen-menschelijker vorm
weerspiegelt. Het is volkomen waar: het schiftend,
zuiverend verstand heeft meer aandeel in het laatste,
zooals Goethe erkent in zijn brief van 20 Juli 1831
aan H. Meyer. Maar het is dat verstand, dat tenslotte toch weer leidt tot het onbegrepen innerlijk
mysterie.
De geheele Faust, en het tweede deel zeker niet
in mindere mate dan het eerste, is onuitputtelijk aan
schoonheid en wijsheid. Soms liggen de schatten
voor het grijpen, soms blijken zij verborgen. Maar
wie zoekt zal zeker vinden. Wie goed zoekt zal méér
vinden dan de dichter zelf kon vermoeden. „Al bevat
het nog problemen genoeg, doordat evenals in de
geschiedenis van wereld of mensch, het 't laatst opgeloste probleem steeds weer een nieuw onopgelost
voortbrengt, het zal toch zeker diengene verheugen,
die een gebaar, een wenk, een kleine aanduiding weet
te verstaan. Hij zal zelfs meer vinden dan ik geven
kan," luidt het in dienzelfden brief aan Meyer. En wat
schaadt het dan of een woord, een zin, een episode
duister bleven? Waarom zich al te zeer het hoofd
gebroken over de geheimzinnige „Moeders", tot
wier Platonisch ideeënrijk Faust afdaalt ; of over dien
zonderlingen Homunculus in zijn stralende retort? Een
ten bodem gaande analyse, philologisch of psychisch,
van deze problemen is zeker hoogst belangwekkend
voor de kennis van Goethe's mentaliteit. Maar welke
analyse gaat ten bodem? Wat dan nog, zoo ook hier de
scherpste uitlegkunst vragen onbeantwoord laat? De
dichterlijke waarde van dergelijke figuren blijft niet-
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temin, ja misschien juist daardoor beter, aanvoelbaar. 1)
Doch laat ik enkele uitspraken van Goethe-zelf
aanhalen, die wellicht beter dan het uitvoerigst betoog kunnen duidelijk maken hoe men tegenover een
werk als dit behoort te staan.
,,Zooveel heb ik in mijn levensloop wel gemerkt, dat
het publiek niet altijd weet wat het aan een gedicht,
en zeer zelden wat het aan den dichter heeft. ja, ik
ontken niet, dat ik er, omdat ik dit al heel vroeg merkte,
van oudsher pleizier in had verstoppertje te spelen."
Aldus schrijft hij, 22 Juni 1808, na het verschijnen
van het eerste deel, aan K. F. von Reinhard. En deze
neiging tot geheimzinnigheid, tot mystifikatie, die den
lezer meer wonderlijks doet vermoeden dan bedoeld
is, d.w.z. bewust bedoeld is, — want juist Goethe's
„niets bedoelende" hokuspokusgrappen, door hemzelf als „dramatisch-humoristische" onzin gekwali-ficeerd, hebben wel degelijk diepe psychologische
beteekenis — deze romantische zucht tot duisterheden of den schijn van duisterheden, behoudt hij
tot zijn laatste oogenblik. „Ja ja, kindje, heel wat
geheimzinnigs heb ik er ingelegd", zegt hij peinzend
tot Jenny von Pappenheim, nadat hij haar en zijn
schoondochter Ottilie uit het voltooide tweede deel
had voorgelezen, twee maanden voor zijn dood. „De
dichter plaatst zijn schepping in de wereld; het is
zaak van den lezer, den aestheticus, den criticus, te
onderzoeken wat hij met zijn schepping bedoeld
heeft. In de poëzie bestaan geen tegenstrijdigheden.
Deze bestaan slechts in de werkelijke wereld, niet in
de wereld der poëzie. Wat de dichter schept moet
aanvaard worden zóó als hij het geschapen heeft. Zoo
als hij zijn wereld gemaakt heeft, zoo is zij. Wat de
dichterlijke geest voortbrengt, moet in een dichterlijk
gemoed worden ontvangen. Een koud analyseeren
1 ) Een psycho-analytische opmerking omtrent den tocht naar
de Moeders vindt de lezer in de aanteekeningen. (6173)
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verwoest de poëzie en brengt geen werkelijkheid
voort." (Gesprek met Luden, 19 Aug. 1806).
„Duitschers, (lees Hollanders, Zoeloes, menschen)
zijn overigens wonderlijke lieden! Zij maken zich door
de diepe gedachten en ideeën die ze overal zoeken
en overal inleggen, het leven moeilijker dan noodig
is. Ei, hebt toch eindelijk eens den moed, u aan uw indrukken over te geven, u te laten amuseeren, ontroeren,
verheffen, ja tot iets grootsch' ontvlammen en aanmoedigen. Maar denk toch niet altijd dat alles ijdel is,
wanneer het niet een of andere abstracte gedachte of
idee is
Komen ze mij daar vragen welke idee ik in mijn
Faust getracht heb te belichamen! Alsof ik dit zelf
wistenzouk gl„Uitdenhm,or
de wereld naar de hel," (Van God door de aard naar
de hel beneden. Vers 242) dat zou desnoods iets zijn,
doch dat is geen idee, maar de gang der handeling.
En verder: dat de duivel de weddenschap verliest en
dat de, door zware dwalingen heen steeds naar het
betere strevende mensch verlost kan worden; dat is
wel een bruikbare, veel verklarende gedachte, maar
het is toch geen idee, die aan het geheel en aan ieder
onderdeel in het bijzonder ten grondslag ligt. Het
zou ook inderdaad wat moois geweest zijn, wanneer
ik een rijk, bont en zoo hoogst ingewikkeld leven als
ik in den Faust heb uitgebeeld, op het dunne snoer
van één enkele, door-alles-heen-loopende idee had
willen rij gen l
Het was over het algemeen niet mijn natuur, als
dichter naar belichaming van iets abstracts te streven.
Ik ontving in mijn binnenste indrukken, en dat wel
indrukken van zinnelijken, levensvollen, lieflijken,
bonten, honderdvoudigen aard, zooals ze mij door een
levendige verbeeldingskracht werden aangeboden;
en ik had als dichter verder niets te doen dan dergelijke
beelden en indrukken af te ronden, te ontwikkelen
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en door levendige voorstelling zoodanig te reproduceeren dat ook anderen dezelfde indrukken kregen
wanneer zij het door mij voorgestelde hoorden of
lazen.
Hoe onmeetbaarder en voor het verstand onbevattelijker een dichterlijke schepping is, hoe beter."
(Gesprek met Eckermann, 6 Mei 1827).
Men ziet het : géén abstractie, maar levensware
voorstelling, uitbeelding van het innerlijk doorleefde,
is Goethe's bedoeling. En het is van belang te weten
dat hij dit aldus uitsprak in zijn hoogen ouderdom,
juist in de periode waarin hij het zoogenaamde
„abstracte" tweede deel van zijn Faust' voltooide.
Maar inderdaad, men moet wat hebben doorleefd
en wat hebben rondgekeken, om Goethe's levende
abstracties te kunnen navoelen.
Na Goethe's eigen waarschuwing tegen het zoeken
naar één leidende idee volge thans een overzicht van
den inhoud der vijf op het eerste gezicht weinig
samenhangende bedrijven. Ik geef het kort-samenvattend, met verwaarloozing van opsierend en verwarrend bijwerk.
INHOUD VAN HET TWEEDE DEEL
Greetje's tragedie eindigde met een boetedoening
van het door Faust ten val gebrachte meisje, welke
ook hemzelf tot inkeer brengt en den triomf van
Mephistopheles verijdelt. Geringer dan ooit lijkt de
kans dat Faust door het uitspreken der woorden
„O toef gij nog, ge zijt zoo schoon" (1700) het
oogenblik van hoogsten lust zal pogen vast te houden
en daardoor aan Satan zal vervallen. Tusschen het
eerste en tweede deel nu ligt een tijdperk van naar
buiten apathisch, naar binnen louterend berouw,
een periode die niet wordt beschreven, doch slechts
aangeduid in de woorden waarmee de welgezinde
luchtgeest Ariël in den aanhef van het

INLEIDING

XI

EERSTE BEDRIJF
den Elfen toespreekt, die den onrustig sluimerenden
Faust omzweven :
Gij, Aarde, bleeft dezelfde ook dezen nacht
En aemt verkwikt, vernieuwd weer aan mijn voeten.
Van blijden drang voel ik mij weer omgeven;
Gij wekt en spoort een vastberaden moeten
Om rustloos naar het hoogst bestaan te streven. (4681)

„Het is als ware alles gehuld in den mantel der
verzoening. Als men bedenkt, welke verschrikkingen
aan het slot (van het eerste deel) op Greetje instormden
en, wéérwerkend, ook Faust's geheele ziel schokken
moesten, zoo kon ik mij niet anders helpen dan door
den held, gelijk ik deed, volkomen te paralyseeren en
als vernietigd te beschouwen en uit zulk een schijndood tot nieuw leven te doen ontwaken. Ik moest
hierbij mijn toevlucht nemen tot weldoende, machtige
geesten, zooals die ons in gedaante en natuur van
Elfen zijn overgeleverd. Het is alles medelijden en
diepst erbarmen. Hier wordt geen gericht gehouden
en het is niet de vraag o f hij het verdiend of niet verdiend
heeft." (Gesprek met Eckermann. Maart 1826). Faust
ontwaakt dus. En het eerste wat hij gevoelt is hoe,
ondanks alles, de aarde en haar steeds zich verjongend
leven zichzelf bleven; troostrijke ervaring van allen
die worstelen in eigen hart en zich steeds opheffen aan
den aanblik van het nooit ten onder gaande kosmische leven om hen heen.
Sust in zijn hart den fellen, bittren strijd;
Bevrijdt het van berouws gloeiende pijlen;
Zuivert het van zijns levens gruwbaarheid. (4623)

Opnieuw erkent en aanvaardt Faust het leven. Maar
nauwelijks heeft hij het gelaat naar de opkomende
zon gewend, of verblind door den fellen, onverhulden
glans moet hij de oogen neerslaan. Alweder streefde
hij te hoog, alwederwilde hij gelijk reeds ééns, toen
hij den Aardgeest opriep (512) — een wezen begrijpen
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welks natuur de zijne niet gelijkt : het Absolute. Maar
ziet, terwijl hij zich beschaamd afwendt, wordt zijn
blik geboeid door den waterval en den regenboog die
zich daarboven veelkleurig welft. En bij het schitterend spel der myriaden sproeiende droppen begrijpt
hij : niet in een onmiddellijk opgaan in het Absolute,
maar in het blijde aanvaarden der verschij Hing s-wereld
als zijn duizendvoudige weerspiegeling, bestaat ons
leven op aarde. De regenboog, Iris :
Zij is de spiegel van het menschlijk streven.
Bepeins het, en 't begrip zal in u dagen:
Aan bonten weerschijn kennen wij het leven. (4725)

Het is inderdaad wel de bontste schijn des levens
of schijn-van-leven waarin de volgende tooneelen
Faust verplaatsen. Reeds bij het sluiten van het
contract had Mephistopheles beloofd:
De kleine, dan de groote weerld bezochtl
Wat zoete winste en vermaken
Zoo'n gratis leerschool u doet smaken a (2052)

Thans wordt het tweede deel dier belofte vervuld,
het nieuwe terrein voor Faust's avonturen zal zijn het
hof van den Duitschen keizer. Eerst dringt Mephistopheles alleen, in de gedaante van een hofnar, de
keizerlijke raadzaal binnen. Het rijk blijkt jammerlijk
in verval; ieder, behalve de lichtzinnige keizer zelf,
klaagt, maar niemand weet een middel om aan het
dreigende staatsbankroet te ontkomen. Tot Mephistopheles op het denkbeeld komt dat er van oudsher
ontelbare schatten in den aardbodem verborgen
liggen. De grond echter behoort den keizer en deze
is dus welbeschouwd schatrijk. Het komt er alleen
maar op aan het goud te vinden en op te graven. In

afwachting van de noodige maatregelen daartoe
begint men thans met de viering van het karnaval.
Tijdens dit schitterend hoffeest, wemelend van bonte,
allegorische figuren — symbool van de maskerade, het
demonische kermis- en goochelspel der wereld ---
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treedt Faust op, vermomd als Plutus, god van den
rijkdom. Uit een tooverkist laat hij gloeiend vloeibaar
goudtevrschijnwl;avedrgnzichom
hem heen en het einde is dat de keizer, die zich over
de kist heenbuigt, schijnbaar in brand raakt en
tenslotte de geheele feestzaal aansteekt. Een fantastisch magische brand, door een tooverregen weer
gebluscht. Den volgenden morgen vertoont Faust
zich als reizend toovenaar. De keizer vergeeft hem
zijn „vlammenspel." Te gereeder, nu zijn eerst zoo
pessimistische maarschalken, schatbewaarders en
andere dignitarissen hem verrukt komen vertellen van
de uitvinding van het papiergeld, dat alvast de nog
in den grond verborgen schatten zal kunnen vervangen. Maar de gunst van den keizer, de „zoete
winste en vermaken" van het hof, bevredigen Faust
al evenmin als de meer burgerlijke genietingen van
zijn vroeger leven ; het gevaar schijnt niet groot dat de
feesten van den prachtlievenden vorst hem opnieuw
in den ban der zinnelijkheid zullen brengen. En als de
keizer onder anderen van hem verlangt dat hij Paris
en Helena uit de onderwereld zal oproepen, voelt hij
het aanvankelijk als een vernedering, aan dergelijke
eischen te moeten voldoen.
Ge hebt er, vriend, niet aan gedacht
Waartoe je kunstjes ons verneêren:
Tot rijkdom hebben we 'm gebracht,
Nu moeten wij hem amuseeren. (6189)

bijt hij Mephistopheles toe, die hem verwijt een zoo
lichtzinnige belofte te hebben gedaan. Lichtzinnig,
want Mephistopheles, behoorende tot de Christelijke
demonologie, heeft het niet in zijn macht „klassieke" schimmen te laten verschijnen. De werkelijke
„schimmen" van Paris en Helena zal Faust dus door
zijn hulp nooit kunnen bereiken. Wei echter kan
Faust uit eigen kracht doordringen in de wereld der
(Platonische) Ideeën, de sfeer van het zuivere denken,
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waar hij ook de ideeën, de oerbeelden van Paris en
Helena zal vinden. Uit eigen kracht. Hier blijkt duidelijk de veranderde verhouding van Mephistopheles en
Faust. Steeds meer neemt de laatste zelf de leiding
in handen: Faust in zijn zelfontwikkeling, overwint
steeds machtiger zijn negatieve Ik. En déze taak, het
zoeken der eeuwige Ideeën, is gansch en al het werk
van den positieven denker alleen. Wat hij te doen
heeft is af te dalen — of op te stijgen — tot het rijk
der „Moeders", geheimzinnige wezens die huizen in
een sfeer van uiterste eenzaamheid:
Godinnen, buiten ruimte, buiten tijd;
Van haar te spreken is verlegenheid. (6214)

Van haar te spreken is : het onbeschrijflijke beschrijven, het onaanschouwelijke uitbeelden; het is
het pogen van het onmogelijke ; het is alles waarvan
de ontoereikendheid in het slotkoor wordt erkend.
De groote Eenzaamheid waarin Faust afdaalt is niet
anders dan de mystieke verzinking in het eigen zelf,
het volkomen abstraheeren van de werkelijkheid der
verschijningswereld, 66k van zichzelf-als-verschijning, de vereenzelviging van den individu-als-denker
methAbsoluDnk.VrMephistol
deze eenzaamheid het Ledig, het Niets.
Niets zult ge zien in de eeuwig leege verte,
Den stap niet hooren dien ge doet,
Geen steunpunt vinden voor uw voet. (6246)

Doch deze omschrijving schrikt Faust niet af.
'k Hoop in uw Niets te vinden .... een Heelal (6256)

is zijn antwoord. En hij gaat. Een tooversleutel, dien
Mephistopheles hem meegeeft, zal den weg wijzen.
Hem volgend zal Faust „in d'allerdiepsten grond"
(6284) een gloeienden drievoet vinden, bij welks
schijn de „Moeders" zitten, zij, de eeuwige bewaaksters der „Ideeën", der oerbeelden aller dingen die
ooit waren of zijn zullen.
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G' aanschouwt het eeuwig vormen en hèrvormen
Van eeuw'gen zin de eeuwig vaste normen,
Omzweefd door beelden aller creaturen. (6287)

Hij moet den drievoet aanraken, mee naar de aarde
nemen en zal dan uit hem voortaan alle geesten kunnen laten opstijgen. Faust bestaat het waagstuk: in
de ridderzaal, waar de vertooning zal plaats hebben,
verschijnt hij tenslotte met den drievoet, raakt hem
aan met den gloeienden sleutel en Paris en Helena
komen op. Nauwelijks echter heeft Faust de laatste
goed gezien of hij waant in hààr het eigenlijke doel
van zijn „hoogste streven" te aanschouwen. Reeds
ééns spiegelde Mephistopheles hem „de schoone
vrouw" voor in den tooverspiegel (2429). Tóen was
zij het beeld van den zinnelijken lust, thans ziet hij
in haar de zuivere schoonheid.
De schoone schim, die mij reeds ééns vervoerde,
In tooverspiegling zaalg ontroerde,
Een schuimbeeld was zij slechts van déze schoone.
Gij zijt het, wie ik 't driften aller krachten,
Al neiging, aller hartstocht smachten,
Al liefde, aanbidding, waanzin breng ten toll (6495)

Als dan Paris haar schaken wil, kan Faust de vertooningvan zijn eigen gedachte-spel niet voortzetten;
hij springt toe om zelf haar te grijpen.
Het groote Dubbelrijk wil ik betreden ? (6555)

roept hij uit. Door zich te vereenigen met Helena
wil Faust de „Idee" inlijven bij, vereenzelvigen met
de concrete werkelijkheid. Maar dit is alweer het „onmogelijke", waarop Faust's streven steeds opnieuw
schipbreuk lijdt. Wederom heeft hij roekeloos gegrepen naar het Absolute, naar de „zon die verblindt".
Hij kon Helena, de Idee, in zelf-verzonken dénken
naderen, maar doorhaar te willen vasthouden als realiteit, verbreekt hij de betoovering, de opgeroepen
gestalten verdwijnen en Faust-zelf zinkt bewusteloos
ter aarde.

XVI

FAUST H.

TWEEDE BEDRIJF
Mephistopheles, verlegen met het geval,

—

Wien Helena verlamt, bevrijdt
Zoo licht niet weder zijn verstand. — (6568)

draagt den bewustelooze, van liefde droomende,
voorloopig naar diens vroegere woonplaats, waar zijn
famulus Wagner inmiddels de oude alchemistische
proefnemingen onverdroten heeft voortgezet.
Hoopt hij dat de zinneloos-verliefde in die sfeer
van wetenschappelijkheid zijn „verstand" het best
zal kunnen „bevrijden?" Moet Faust opnieuw zich
verdiepen in de eens in wanhoop verlaten studie?
Zeker is het dat dit geheele bedrijf ons weer brengt
in de sfeer van het verstandelijk zoeken. Een nieuwe
greep naar het onbereikbare, het Absolute, wordt er
uitgebeeld, nu met behulp van verstand en rede.
In karikatuur en in ernst. In karikatuur, wanneer
Mephistopheles, gehuld in Faust's hervonden oude,
eerwaardige pij, den leergierigen scholier uit het
Eerste Deel (1868 e. v.), thans zelf volgroeid tot een
arroganten betweter, voor het lapje houdt met diens
solipsisme of wat hij daarvoor verslijt: het waanwijze
dogma van: „Ik alleen besta en de rest is mijn voorstelling, door mijzelf geschapen". Want het is volgens
Goethe's eigen verklaring, niet zoozeer de idealistische filosofie van zijn tijd, met haar leer van het
Absolute, het Ik en de Wereld-als-Voorstelling, die
Goethe in deze scène bespot, als wel de mode-wijsheid die onbesuisde volgelingen, verwarrend het
beperkte, individueele ik met het volstrekte, uit haar
te voorschijn redeneergin om hun jonge ijdelheid aan
een goedkoopen roes van godsmacht-waan te kunnen
bedwelmen.
Maar als de jonge nieuwlichter weer wegstormt
met de trotsche verklaring:
En voorwaarts schrijd ik, zelfverrukt en vlug ;
Vóór mij het licht, het duister in den rug. (6805)
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en Mephistopheles hem de wijze woorden heeft nagezonden :
Origineell verdwijn in al uw pracht!
Hoe diep zou u het inzicht krenken:
Wie kan iets zots, wie iets verstandigs denken
Dat niet voorheen reeds werd bedacht? (6807)

dan maakt de parodie weer plaats voor den ernst. In
de „laboratoriumscène" en den daarop volgenden
„klassieken Walpurgisnacht" is het niet langer het
waanwijs redeneerende verstand van den jeugdigen
zelf-enthousiast, maar het diepe zielesmachten van
Faust dat opnieuw de armen uitstrekt naar het onbereikbare.
Als Mephistopheles Wagner's laboratorium binnentreedt, is het dien man der zuivere wetenschap
juist gelukt een kunstmatigen mensch, den zoogenaamden Homunculus, te maken; en dit, in een glazen
kolf levende wonderwezen, doorschouwt in stralend
zweven boven den slapenden Faust, onmiddellijk
welke droom hem vervult: Helena. En daar hij, als
product van wetenschappelijk denken, wèl vermag
door te dringen tot die heidensche sagenwereld waar
Mephistopheles geen toegang heeft, verplaatst hij
Faust met zijn duivelschen dienaar naar Griekenland.
Het drietal daalt des nachts op de vlakte van Pharsalus in Thessalië neer, terwijl daar een verwarrende
veelheid van mythologische figuren vereenigd zijn ter
viering van den „klassieken Walpurgisnacht", tegenstuk van den Heksensabbath in het Eerste Deel. In
de gruwelijke Sfinxen, Grypen, Sirenen en andere
gedrochtelijke, halfdierlijke vormen die het begin
van den spooknacht beheerschen, en de schooner,
zuiverder gestalten der Nereïden, die verschijnen in
het blijde, maanklare zeefestijn waarmede het bedrijf
eindigt, wordt een geleidelijke overgang geschilderd
van het barok-fantastische tot het edel-schoone, van
de romantisch-duitsch-middeleeuwsche wereld van
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Faust tot de klassieke van Helena. „Helena's Ante-cedenzien" noemt Goethe zelf deze breedbehandelde
periode. Om haar op het eerste gezicht wat duistere
en ingewikkelde tooncelen beter te begrijpen moeten
wij de lotgevallen der drie hoofdpersonen, die volgens
afspraak elk op eigen avontuur uitgaan, ook afzonderlijk volgen.
Allereerst dan Faust. Faust, op Hellas' bodem
ontwakend met den uitroep : „Waar is zij?" begint
onmiddellijk het spoor van Helena te zoeken. De
sfinxen weten hem niet den weg te wijzen maar raden
hem aan zich te wenden tot den rusteloos rondhollenden Centaur Chiron. Als deze wijze geest voorbij
de plek draaft waar Faust, bij het ruischend riet van
den Peneios, zich opnieuw aan zijn liefdedroom had
overgegeven, houdt deze hem staande, beklimt zijn
rug en wordt nu gevoerd naar het verblijf der Sybille
Manto, die hem verder zal geleiden naar de onderwereld.
De beide figuren Chiron en Manto zijn duidelijk
symbolisch. Chiron, de wijze, edele Centaur, opvoeder en leermeester van tal van beroemde sagehelden, verbeeldt blijkbaar het rustloos zoekende
Verstand, de studie, de kennis, de ervaring. Manto
daarentegen, de rustig op dezelfde plaats blijvende
profetes, verbeeldt de Intuïtie, het innerlijk aanschouwen, dat de resultaten der ervaring weer tot
de sfeer van het tijdelooze verheft.
Tevree nog steeds op zelfden grond
Terwijl ik cirklend mij vermeid? (7479)

vraagt, vriendschappelijk ironisch, het Verstand, dat
na zijn rondrit Faust aan de voeten der Intuïtie neerzet. En zij antwoordt :
Ik wacht, om mij cirkelt de tijd. (7481)

Of Faust dan thans, na de scholing eener degelijke
studie van de klassieke oudheid, beter zal slagen in
het vinden en vasthouden der Schoonheid? Chiron
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zelf acht zijn streven een dwaasheid, hij brengt Faust
bij Manto nièt opdat zij hem zal helpen Helena te
bereiken, maar opdat zij hem door haar kruiden van
zijn koortswaan moge genezen.
Helena wil hij, krank van zinnen,
Helena wil hij voor zich winnen;
Wat moet'k, en hoe, met hem beginnen?
't Is 't best dat gij hem maar kureert. (7484)

zegt hij tot de welwillende profetes, wanneer hij Faust
aan haar overlevert.
Ik houd van wie 't onmooglijke begeert. (7488)

is echter het antwoord der Intuïtie. En dan begint
de tocht naar de onderwereld, door Goethe niet beschreven. Volgens een der ontwerpen echter zou
Faust inderdaad, na allerlei verschrikkingen en gevaren, het hof van Persephoneia bereiken en daar als
een tweede Orpheus worden ontvangen. Tenslotte
zou Manto door een toespraak de godin van den
Hades tot tranen toe ontroeren en de toezegging
verkrijgen dat Helena levend naar Sparta , mocht
terugkeeren, waar Faust dan zou mogen trachten haar
liefde te winnen.
Goethe hield deze onuitgevoerde episode voor
hoogst belangrijk. Wat zij ook zeker zou zijn geworden, zoowel als verbindingsschakel met het
volgende bedrijf, als om het grootsch-fantastische
onderwerp zelf. Waarom zij dan tèch ongeschreven
bleef? Mij dunkt, omdat zij, niet in den vorm, maar
in haar psychisch wezen, toch slechts een herhaling
zou zijn geweest van den tocht naar de Moeders, van
Faust's eerste verzinking in de diepten van het
eeuwige Zelf.
Wat Faust echter op dézen tocht zal vinden is
tenslotte niet de eeuwige Idee der schoonheid, maar
haar Schim, dat wil zeggen de herinnering aan haar
vroegeren, konkreten verschijningsvorm; de herinnering , verlevendigd door klaar-verstandelijke studie.
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Tèrwijl Faust, de Denker, tot de Schoonheid tracht
door te dringen, zoekt Mephistopheles, zijn negatieve
Ik, naar een waardige vermomming waarin ook hij
later de herleefde Helena zal kunnen naderen. Al
dwalend tusschen de klassieke spookgestalten, die
hem aanvankelijk wat vreemd zijn, maar tenslotte toch
in wezen hem verwant blijken, laat hij zich eerst door
de schijn-schoonheid der Lamiën verlokken. Maar
telkens als hij een dier lieflijke gedaanten grijpt blijkt
hij bedrogen uit te komen ; deze verandert in een
bezemsteel, gene in een slang, een derde in een
dikken zwam. En met menig man die van vrouwenschoon het slachtoffer werd, roept hij uit :
Vervloekte doem, bedrogen rakkers 1
Van Adam af misleide stakkers
Wel worden we oud, maar wijzer nooit.

Met niets gezonds stellen zij ons tevreden;
Wààr men ze ook pakt, voos zijn ze in alle leden.
Men wéét het, ziet het, kan het grijpen;
En toch, men danst, noodra de loeders pijpen 1 (7710)

Hij ontvlucht de hem hoonende spoken en komt
terecht bij het diepverborgen oord, waar in nachtelijk
duister de drie Phorkyaden wonen, de afschuwelijke
gedrochten die samen slechts één oog en één tand
bezitten. Hij verzoekt hen in vleiende bewoordingen
hun uiterlijk te mogen aannemen, wat hem wordt
toegestaan.
Thans heeft hij , als Phorkyas, dan het masker waarin
hij zich in het volgend bedrijf tegenover de Schoonheid zal plaatsen : het masker der uiterste Afzichtelijkheid. En terwijl Faust met Manto op weg is naar
Persephoneia, verdwijnt hijzelf voor een poosje naar
zijn eigen sfeer :
Verbergen moet ik mij voor aller blikken,
'k Zal in de hel de duivels eens doen schrikken. (8032)

Tenslotte de avonturen van Homunculus. Eerst
iets over het wezen van deze zonderlinge figuur zelf.
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Evenals de Aardgeest in het Eerste Deel is zij aan
Paracelsus ontleend : de oude alchemisten hielden de
kunstmatige bereiding van den mensch voor mogelijk
en hadden daarvoor zelfs geheimzinnige recepten. Er
zouden ook werkelijk zulke „homunculi" zijn voortgebracht en deze wezens hadden dan, krachtens hun
wonderbaarlijke wijze van ontstaan, ook wonderbaarlijke eigenschappen ; zij waren reuzen, dwergen,
toovenaars, die groote macht bezaten. Ongetwijfeld
heeft Goethe oorspronkelijk slechts terwille van die
toovermacht van den Homunculus gebruik gemaakt.
Immers noch Mephistopheles, noch Faust zelf vermochten Helena te bereiken of te behouden. Een
ander machtig wezen moest dus te hulp komen.
Weliswaar heeft Mephistopheles op de een of andere
wijze de hand in het ontstaan van den Homunculus,
maar deze laatste is toch, eenmaal aanwezig, een
geheel eigenmachtig wezen, dat naast en niet onder
Mephistopheles staat, jazelfs de leiding vrijwel van
hem overneemt.
De ironische verzuchting van Mephistopheles
wanneer Homunculus de tocht naar Griekenland
arrangeert :
Wij zijn afhanklijk toch per slot
Van schepsels door onszelf geschapen (7009)

kan Goethe gevoegelijk op zichzelf toepassen. Koos
hij , bewust althans, den Homunculus om redenen van
dramatisch-technischen aard, zoodra het wondermanneke er was —
Want nu 'k er ben, moet 'k toch ook iets beginnen (6888)

— werd het een voertuig niet alleen van belangrijke
gedachten van Goethe zelf, maar ook van diens
onderbewuste bedoelingen.
Dit blijkt al dadelijk uit de eigenschappen die
Goethe zijn product, naast de legendarische helderziendheid en toovermacht, toedicht.
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Terwijl de legendarische homunculus der alchemisten „stoffelijk" is, maakt Goethe zijn schepping
tot een zuiver geestelijk wezen, dat voortdurend
wordt gedreven door het verlangen om ook lichamelijk
te ontstaan en door een rusteloozen drang naar daden.
Dit verlangen, deze drang om het geestelijke tot
realiteit te maken, het innerlijke uit te beelden, is bij
uitstek karakteristiek voor den geestelijken kunstenaar. De Homunculus, die zich in zijn kolf te benauwd
voelt, die zijn geest zich beeldend wil laten evolulueeren in de lichamelijke verschijningswereld, is
een aspect van Goethe-zelf. De samensmelting van
legendarische eigenschappen, onderbewuste eigen
tendenzen en door de handeling geëischte gedragingen, maakt van den Homunculus die wonderlijk
verwarrende figuur, waarmee eigenlijk niemand goed
raad weet. Daartoe draagt nog bij dat juist Wagner,
de verpersoonlijking der dorre wetenschappelijkheid, hem produceert, hetgeen onwillekeurig de
suggestie geeft dat ook in hém iets van pedante
schoolgeleerdheid zou zijn uitgebeeld, wat volstrekt
niet het geval is.
Homunculus voelt pijnlijk dat hij kunstmatig bedacht is inplaats van gegroeid, ontwikkeld. Zoodra hij
dan ook de beide wijsgeeren Thales en Anaxagoras
ontmoet, die in ernstig twistgesprek omtrent het
ontstaan der dingen door den spooknacht dwalen,
klampt hij hen aan:
Vergun mij aan uw zij te gaan,
'k Ben zelf verlangend om te ontstaan. (7857)

Thales begeeft zich met hem naar de Aegaeïsche
zee, waar een vroolijk en schitterend feest den Walpurgisnacht zal besluiten. Hier gekomen wordt hij
verwezen naar den waarzeggenden zeegod Proteus,
die zich in iedere gedaante kan veranderen. Op de
vraag hoe Homunculus het best belichaamd zou
kunnen worden, antwoordt deze:
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Ge moet diep in de wijde zee beginnen.
Aanvanklijk zelf nog klein en teer,
Is men tevree met de allerkleinste prooien;
Maar langzaam groeit men meer en meer
En voelt zijn kracht tot hooger taak ontplooien. (8230)

Dan verandert Proteus in een dolfijn, op welks rug
Homunculus de zee in zwemt.
Op mijnen rug zal ik je dragen
En huw je er met den oceaan. (8319)

belooft de goddelijke gedaanteverwisselaar, en
Ginds groeit ge volgens eeuw'ge normen
Door duizend, nog eens duizend vormen.
Tot aan den mensch hebt ge allen tijd. (8324)

voegt Thales er aan toe.
Als dan over zee de feestelijke stoet van Nereïden,
Tritonen en andere veelvormige zeegeesten nadert,
stuwend rond den schelpwagen van de schoone
Galathea, wordt Homumculus door zulk een hevig
liefdeverlangen aangegrepen, dat hij den dolfijn verlaat, Galathea tegemoet zweeft en zijn kolf te pletter
stoot tegen haar troon.
Hij stoot aan den troon, met dreunend geluid
Vlamt het en bliksemt ... het vuur vloeit er uit. (8472)

En het overvloeit de geheele zee, zoodat alles in het
rond glanst en schittert in den tooverschijn der liefde.
Het vuur sluit alle wezens in l
Zoo heersche dan Eroos, van alles 't begin]

juicht het slotkoor der Sirenen. Het huwelijk met den
oceaan des levens is voltrokken ; de invloeiing van den
geestelijken liefdedrang in de zee, volgens Thales en
de symbolische mythologieën de groote moederschoot van al het wordende, zich ontwikkelende. In
Homunculus' einde — in hooger zin begin heeft
Goethe, voorlooper van Lamarck en Darwin, welbewust gesymboliseerd zijn eigen diepe overtuiging
aangaande de biologische evolutie door middel van
opeenvolgende metamorphosen. Deze dynamische
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opvatting doordringt het geheele bedrijf, ja het geheele werk. Want evenals Homunculus uit eigen
kracht wenscht te evolueeren, wil Faust dit in zijn
hart ook. Steeds leeft in hem de drang zich te bevrijden van het satanisch-wonderbaarlijke en zichzelf
te verheffen tot een krachtig-geleidelijke ontplooiing
volgens eigen innerlijken aanleg.
DERDE BEDRIJF
Sparta. Voor het paleis van Menelaos. Vergezeld
door een schaar van slavinnen, eveneens herleefde
schimmen, nadert de Grieksche koningin het huis
van haar vroegeren gemaal. De herinnering aan hun
leven in den Hades is verdoofd, zij wanen direct uit
Troje te komen en door Menelaos te zijn vooruitgezonden om een offer in gereedheid te brengen.
Mephistopheles, in de gruwelijke gestalte van
Phorkyas, zich vóórdoend als door den koning bij
diens vertrek aangestelde huishoudster, geeft nu te
verstaan dat het de bedoeling van den beleedigden
vorst is Helena-zelf te dooden als zoenoffer voor al
het kwaad dat zij, de „Stedenverwoestende", heeft
gesticht. Hij raadt Helena aan zich te stellen onder
de bescherming van een Germaanschen vorst, Faust,
die zich met zijn veroverende horden in Sparta heeft
gevestigd. Verschrikt volgt zij dien raad, wordt met
haar gevolg in een wolk naar den burcht van Faust
gevoerd en schenkt, dadelijk door hem bekoord, den
middeleeuwschen ridder haar hand. In Arkadischschoone omgeving wordt het huwelijk tusschen Faust
enHladorm;esyblichvrng
der Germaansche romantiek met het Helleensche
schoonheidsideaal, technisch weerspiegeld in de
wonderlijke vermenging van pseudo-klassieken stij 1
en statige strengbeheerschte klaarheid, met „barbaar
sche", duistere sentimentaliteit in romantisch-zangerige strophen : versmelting van Grieksche tragedie
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en Duitsche opera. Een wonderkind, Euphorion — de
moderne poëzie, in bijbeteekenis ook Lord Byron —
is van dit huwelijk de vrucht. Helaas, het leeft slechts
kort; zijn ongebreidelde eerzucht en hoogmoed, die
hem alle perken van maat en zelfbedwang doen
overschrijden, brengen hem, als hij poogt naar de
wolken te vliegen, ten val. Zijn geest verdwijnt, slechts
zijn gewaad en lier blijven achter; later raapt Mephistopheles ze op om met deze uiterlijke emblemen
nabootsende epigonen gelukkig te kunnen maken.
Met den dood van Euphorion echter is tevens de
tooverband tusschen zijn ouders verbroken. Helena
volgt haar verongelukten zoon naar de onderwereld
en ook zij laat haar gewaad en sluier achter. Maar déze
overblijfselen hebben dieper waarde, zij zullen Faust
als een wolk omgeven en veilig voortdragen naar
hooger sferen. Was de vereeniging met de Idee der
Schoonheid onmogelijk, ook het huwelijk met haar
Schim bleek niet meer dan een voorbijgaande droom.
Maar een droom die blijvende heugenis achter liet.
Helena's kleed:
Het draagt u boven al't gemeene vlug
Den aether door, zoolang ge 't houden kunt. (9952)

Toen het derde bedrijf in 1827 afzonderlijk verscheen droeg het tot titel : „Helena, klassisch-romantische Fantasmagorie, Zwischenspiel zu Faust." Het
stuk is echter allerminst een min of mëer onafhankelijk
tusschenspel in den gewonen zin des woords. Integendeel, het is het midden- en hoogtepunt van
het geheele Tweede Deel. „Zoo zult ge ook vinden,
dat reeds overal in deze voorgaande bedrijven het
klassieke en romantische aangeduid of ter sprake
gebracht wordt, opdat het als langs een helling tot
Helena opvoere, waar beide vormen van poëzie
duidelijk te voorschijn treden en tot een soort van
versmelting (Ausgleichung) geraken '' , zeide Goethe
tot Eckermann (16 Dec. 1829). Voor Faust is het be-
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reiken van Helena, voor Goethe-zelf de doordringing
van de klassieke kultuur, een keerpunt in het leven
en het is daarom volkomen juist voorvoeld wanneer
Goethe reeds 23 Sept. 1800 aan Schiller schreef:
„Maar dat zie ik wel, dat van dézen top af eerst het
goede uitzicht over het geheel zal worden verkregen" .
VIERDE BEDRIJF
Inderdaad, het keerpunt in Faust's leven is gekomen. Wat hij zocht, in het eerste bedrijf met behulp
der Magie, in het tweede met Verstand en Intuïtie,
bereikte hij in het derde slechts als „herleefde herinnering'', in droom. Maar na de nieuwe ontgoocheling
reageert hij gansch anders dan tot dusver. Als Helena's
wolkgewaad hem heeft opgenomen en naar een
hoogen bergtop in het Noorden gevoerd, ziet hij het,
zonder klacht, weer naar het Oosten terugtrekken.
Nog lang herkent hij in de wolk de gestalte van
Helena en hààr heugenis klinkt na in de Grieksche
trimeters waarin hij het visioen beschrijft. Weer is hij
alleen. Maar alleen op den hoogsten top van zijn mannelijk kunnen ; door zijn droom-huwelijk met Helena,
door het in zich opnemen der Helleensche kultuur,
heeft Faust-Goe the zijn zelf-opvoeding als kunstenaar
voltooid. En ook als mensch,,, als levenskunstenaar.
Uit de sfeer van onbesuisden, romantischen Sturm

und Drang is hij gestegen tot de klare beheerschtheid
van het klassieke, van de schoone wijsheid.
Maar iets van de wolk is nog achter gebleven, een
lichte nevelsliert, die ten hemel stijgend eveneens
een gestalte aanneemt .... Greetje. En nu voor het
eerst voelt hij hoe ook in zijn tragischen hartstocht
voor dit meisje diezelfde schoone liefde werkte die
hem naar Helena deed streven. Ook de herinnering
aan hààr is nu schoon en verkwikkend, voortaan zal
Greetje's beeld, opstijgend in den zuiveren aether
„het beste van zijn binnenst met zich mede trekken"
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(10066). Hier wordende slotwoorden van het Mystisch
koor geanticipeerd: „Het eeuwig-vrouwlijke opwaarts ons leidt."
Aldus gelouterd en gesterkt door zijn schoonheidsdroom, op het hoogtepunt van zijn kracht, beseft
Faust dat zijn „streven naar het hoogst bestaan" niet
zijn doel kon vinden in doordroomde vereeniging
met een schimmig verleden, maar slechts bevredigd
kan worden door een positieven arbeid in het heden.
Hij weet zich thans geroepen tot de Daad, die hij
eens reeds het begin van alles had genoemd. Als
Mephistopheles hem van den bergtop af „'s werelds
rijken en hun heerlijkheden" toont en hem roem en
genot voorspiegelt, wijst hij alles af. Mephistopheles,
beduchtaFs'onvrzdelijkagnuwr
naar het veel te hooge grijpen zal, vraagt spottend :
Ried men wel ooit waarnaar gij streefde?
Het zal wel heel verheven zijn;
Gij, die daarnet zoo dicht nog bij haar zweefde,
Beschouwt de maan wellicht als uw terrein? (10177)

En Faust antwoordt:
Nog minder'; 'k vind op áárd mijn werk.:
Hier is nog plaats voor groote daan;
Iets ontzagwekkends wil 'k bestaan;
Tot stout bedrijf voel ik mij sterk. (10181)

Dus toch eerzucht, groote daden die „den nazaat
van hem doen spreken?" Neen,
Beheerschen wat 'k mijn eigen noem (10187)

dat is het zedelijk doel dat Faust zich voor zijn aardschen arbeid stelt, en hij weet daarbij :
De Daad is alles, niets de roem (10188)
Een grootsch, machtig werk tot stand brengen, niet
terwille van roem of genot, maar om de heerlijkheid
van den arbeid zelf; de ontplooiing en beheersching van
het eigen wezen, dat is het wat de gerijpte moderne
kunstenaar en mensch in volle bewustheid wil. De
theoretische wijsheid van den onbevredigden filosoof
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uit het Eerste Deel, die het „In den aanvang was het
Woord"verving door een „In d' aanvang was de Daad"
(1237) zal nu tot praktische levenshouding worden.
En reeds heeft dit verlangen voor Faust konkreten
vorm: hij zal de zee indammen, haar doelloos verspilde
krachten bedwingen, het dorre strand herscheppen tot
vruchtbare akkers. Maar daartoe moet hij de kuststreek
in bezit krijgen en het is natuurlijk Mephistopheles die
hem weer helpen moet. Eenvoudig genoeg: de Keizer
zal hem 't strand schenken als loon voor nieuwe hulp.
De keizer, die juist met zijn legermacht in het veld
staat om slag te leveren aan een tegenkeizer, door
opstandige vasallen gekozen, moet, omdat hij zich
in hachelijke positie bevindt, den bijstand dien Faust
hem biedt wel aanvaarden. Liever had hij het niet
gedaan. Want ook de lichtzinnige keizer is gegroeid,
gerijpt. In het gevaar is hij zich eerst van zijn kracht
bewust geworden. „Zichzelf zij elk" (10467) roept
hij uit, evenals Faust in het vijfde bedrijf afkeerig
van zwarte kunst. Maar intusschen, Mephistopheles'
reuzen, undinen, dwaallichten en spookridders blijken
maar al te zeer noodig om den vijand te verslaan.
Door zijn getoover wordt de keizer weer op zijn
troon hersteld en uit dankbaarheid geeft hij daarop
Faust het zeestrand tot leen, zoodat deze nu ongehinderd met de indijking kan beginnen.

VIJFDE BEDRIJF
Het groote werk is reeds ver gevorderd. Waar
vroeger niets dan zee was, strekken zich nu wijd en
zijd vruchtbare landen uit, doorsneden door breede
kanalen, waarlangs hoog opgetaste schepen vreemde
schatten naar Faust's paleis voeren. Maar de thans
honderdjarige grijsaard kan niet tenvolle bevrediding . vinden in zijn arbeid, macht en rijkdom. Het
eenvoudig geluk van de nederige oudjes, Philemon
en Baucis, die in hun hutje boven op het duin wonen
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als bewaarders van het vervallen kapelletje, vervult
hem met afgunst. Het luiden van hun klokje hindert
hem ondragelijk:
Mijn groot bezit, nog is 't te klein! (11156)
sarren de hatelijke klanken. En zwichtend voor Mephistopheles' inblazing, geeft hij dezen en zijn spookgezellen last de beide oudjes, die niet vrijwillig
afstand konden doen van hun armzalig eigendom,
met geweld te verplaatsen naar een „mooier plekje"
dat hij al voor ze in gereedheid heeft laten brengen.
Natuurlijk is Mephistopheles' geweld weer veel te
radikaal. Een vreemdeling, door het paar gastvrij
opgenomen, verzet zich tegen hun ontvoering ; hij
wordt vermoord; de hut raakt bij het vechten in brand
en de twee oudjes komen in de vlammen om. Faust
kijkt uit de verte toe. Al bij het zien der vlammen
spreekt zijn onrustig geweten, maar als de rakkers
terugkomen en hem vertellen hóe zijn bevel werd
uitgevoerd, vloekt hij zijn eigen onbezonnenheid.
Honderd jaar oud, op den drempel van den dood,
weet hij zich toch weer prooi geworden van lage
begeerte, van die satanische drift, die den mensch
oorzaak maakt van zooveel ongewilde rampen.
Middernacht is het geworden. En terwijl Faust,
op het balcon van zijn paleis turend naar den nog
gloeienden puinhoop, peinst :
Een rasch bevel, te ras volbracht? (11382)

naderen vier grauwe schimmen : Gebrek, Schuld,
Zorg en Nood. Zij trachten het paleis binnen te
dringen, maar alleen de Zorg gelukt het door het
sleutelgat te kruipen. Faust houdt haar voor een geest
en moedeloos verzucht hij :
Zoo vocht ik mij dus nog niet ganschlijk vrij!
Wanneer ik de magie maar kon ontberen,
Haar tooverspreuken heel en al verleeren:
Stond ik voor u, Natuur, als een vrij man:
Een mensch te zijn loonde de moeite dan! (11404)
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Zichzelf zijnl Zijn taak vervullen uit eigen kracht.
Dat zal hij nu voortaan. Als de ingeslopen schim
hem vraagt:
Hebt ge de Zorg dan nooit gekend? (11432)

geeft hij in trotsche woorden een overzicht van heel
zijn levensloop, waarin hij nog eens voor zichzelf
uitspreekt hoe hij het leven op aarde opvat en nu
zelfs het streven naar het eeuwige, het grijpen naar
het onbereikbare, als een dwaasheid verloochent.
Zoo wandle hij op ààrd zijn leven lang.
Spoken er geesten rond, hij ga zijn gang.
In 't voortgaan slechts vinde geluk en smart
Zijn nooit één oogenblik bevredigd hart. (11499)

Ook de Zorg schijnt machteloos tegenover zoo
groote dadenkracht. Zij verdwijnt. Maar niet zonder
hem tenminste te hebben aangeademd en daardoor
verblind. Blind zal de zoeker, de speurder, zijn leven
eindigen, blind in den waan zijner laatste illusie. Faust
echter merkt zijn blindheid niet, hij denkt slechts dat
de nacht nog iets donkerder wordt :
Nog dieper, dieper zinkt, zoo 't schijnt, de nacht.
Maar toch, van binnen straalt een helder licht,
Vlug dan voltooien wat ik ééns bedacht 1 (11499)

Machtiger dan ooit vlamt zijn dadendrang op. Als
hij het gekletter der spaden hoort waarmede duivelsche Lemuren zijn graf delven, waant hij dat zijn
werkvolk bezig is aan het graven van een kanaal. Hij
roept om Mephistopheles, gelast hem nieuwe arbeiders te werven of te pressen, meer en steeds meer;
onmiddellijk moet begonnen worden met de drooglegging van een groot moeras; in een toovertuin voor
millioenen menschen moet het worden herschapen.
Rustloos moet er gewerkt worden ; want
Slechts hij verdient de vrijheid en het leven,
Die daaglijks ze verovren moet. (11575)

Na eindelijk beseft hij den hóógsten zin van zijn
arbeid. Niet alléén om eigen krachtsontplooiing zal hij
werken, maar voor de gemeenschap van zijnsgelijken:
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Zulk nijver wroeten lacht mij aan;
Op vrijen grond met een vrij volk te staan,
Dat oogenblik zou'k willen vragen;
„O toef gij nog, ge zijt zoo schoon I"
Het spoor van d'arbeid mijner aardsche dagen
Blijft leven tot in verst aeoon.
In 't voorgevoel van zulk een heil op 't end,
Geniet ik thans mijns levens hoogst moment I (11580)

Faust heeft de noodlottige woorden uitgesproken.
Dood zinkt hij temeer.
Zoo 'k tot het oogenblik zal zeggen:
0 toef gij nog, gij zijt zoo schoon I
Dan moogt gij mij in boeien leggen,
Dan neem ik graag 't verdiende loon!
Danmogeijdsklchaen,
Dan zijt ge van uw dienen vrij,
De klok moog' staan, de wijzer vallen,
De tijd zij dan voor mij voorbij I (1699)

Z66 luidde het contract. Hij heeft de woorden
gesproken, zijn leven is ten einde. Zijn ten hemel
stormend denken had gefaald; ook zijn op aardsche
doeleinden gerichte daden, waarvan hij nog één seconde voor zijn dood gepraald had dat zij eeuwen
door zouden duren, ook deze zullen een illusie blijken,
grepen naar het onbereikbare. Want al wat hij heeft
tot stand gebracht is tenslotte duivels- en demonenwerk, dat even spoedig zal vergaan als het ontstaan
is. Binnen heel kort zal de zee weer klotsen boven
het nu ontgonnen land.
En toch heeft Mephistopheles verloren. Want
„niet verzaad" gaf Faust zich over aan het geluk van
zijns levens „hoogst moment," doch slechts in het
voorgevoel van een toekomstig oogenblik. Rozen.
strooiende engelen komen Mephistopheles zijn buit
betwisten en alle duivels der hel zijn niet bij machte
hen te beletten Faust's ziel mede te voeren.
Gered is de eedle geest, ontzweefd
Aan 's Boozen ban en lijden.
„Wie tot het eind volhardend streeft,
Dien kunnen wij bevrijden."
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En vond zijn lot ten laatste bij
De Liefde omhoog erbarmen,
Zoo zal hem eens der zaal'gen rij
Verwelkomend omarmen. (11934)

„Deze verzen bevatten den sleutel tot Faust's
redding," zeide Goethe tot Eckermann (6 Juni 1831).
„In Faust zelf een steeds hooger en zuiverder streven
tot aan 't einde, en van boven de hem te hulp komende
eeuwige liefde. Dit is in volkomen harmonie met ons
religieus gevoel, volgens hetwelk wij niet uitsluitend
door eigen kracht zalig worden, maar door de erbijkomende goddelijke genade." En de heidensche filosoof vond voor deze „abstracte gedachte" de eenige
juiste verbeelding in den christelijken Maria-cultus.
Zingend ontvoeren de engelen Faust's ziel, die,
stijgend nu tot steeds hooger sferen, tenslotte op
voorspraak der „boetvaardige zondaressen," waaronder Greetje, ééns het slachtoffer van zijn aardschen
hartstocht, genade vindt bij de hoogste, hemelsche
liefde. Dan eindelijk is bereikt waarnaar hij op aarde
slechts in wankel, falend pogen smachtte.
Al het verganklijke
Beeldt slechts een schijn;
Het falende, wanklijke,
Hier wordt het Zijn;
Het onaanschouwlijke,
Hier werd het feit;
Het Eeuwig-vrouwlijke
Opwaarts ons leidt. (12104)

In de zaligspreking van dit „Mystisch koor" wordt
Faust's wezen uit de wereld van den schijn tot die
van het eeuwige Zijn opgeheven. Een overgang, die
niet is te beschrijven, die niet aanschouwelijk meer
valt voor te stellen, maar als een voldongen feit moet
worden aanvaard. Het feit der unio mystica : de vereeniging met het „Eeuwig--vrouwlijke," dat is met
die goddelijke liefde die het „eeuwig--mannelijk"
streven, den 'rusteloozen scheppingsdrang, opwaarts
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trekt door alle phasen van zinnelijkheid, schoonheid
en heiligheid heen : Greetje, Helena, Maria.
***
Wij mochten geen „doorloopend snoer", geen
„idee, die aan het geheel en ieder onderdeel in 't
bijzonder ten grondslag ligt" zoeken. Maar wij vonden
toch duidelijk de „bruikbare, veel verklarende gedachte" : de worsteling van den mensch die in denken daden-rijk leven onvermoeid de in hem sluimerende vermogens tot ontplooiing brengt ; de loutering door leed en zonde heen tot de erkentenis der
hoogste goddelijke liefde. Een klare, zeer eenvoudige
gedachte. Maar zoo rijk, zoo machtig, zoo al omvattend, dat het niet verwondert wanneer Goethe een
heel leven, en een lang leven, noodig heeft om haar
ten einde toe door te denken, door te léven, zoo dat
het lijkt als ware de geheele Faust met zijn duizend
bonte beelden tenslotte tóch slechts hààr lange
paraphrase.
Hoezeer de Faust directe, subjectieve weerslag is
van Goethe's eigen leven blijkt alleen reeds uit de
wijze waarop hij er aan werkte. Nooit is eenig kunstwerk meer bij brokjes en beetjes tot stand gekomen.
Telkens werd de arbeid gestaakt, om, dikwijls eerst
na jaren, wanneer het leven-zelf zijn onvoldragengedachten had doen rijpen, nieuwe mogelijkheden
had geopend, weer te worden hervat. In een brief
van 16 Febr. 1788 aan hertog Carl August noemt
Goethe den Faust de „summa summarum," de slotsom van zijn leven.... nota bene in denzelfden brief
waarin hij de verwachting uitspreekt, behalve den
Tasso, ook den Faust „spoedig" te voltooien 1 „Ik
zal dag noch nacht rusten eer beide klaar zijn." Maar
negen jaar later schrijft hij aan Schiller X22 Juni 1797):
„Zoo heb ik dan besloten den Faust weer ter hand

Goethe : Faust II. 3
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te nemen en zoo niet te voltooien, dan toch een
flink stuk verder te brengen." Den volgenden dag
stelde hij inderdaad het schema op waarnaar hij de
reeds aanwezige brokstukken rangschikte en verder
zou uitwerken. Op dien dag kwam den thans volkomen gerijpter kunstenaar tevens de kosmisch
symbolische beteekenis van Faust's strijd, waardoor
Faust tot vertegenwoordiger wordt van den strevenden Mensch, klaar tot bewustzijn. In het „kort ontwerp" formuleert hij dan ook in lapidaire notities
het wezenlijke verschil tusschen de beide deelen
der tragedie:
„Levensgenieting van het individu van buitenaf
gezien: eerste deel. In doffen drang (Dumpfheit)
Hartstocht. Daden-vreugd naar buiten tweede (deel)
en genieting met bewustheid. Schoonheid. Scheppingsgenot van binnen uit."
In dit schema wordt het werk, zij het op hooger
plan, wat de Faust der oude volkssage ook reeds
was : „een echte mythe, d.w.z. een grootsch en oereigen beeld, waarin elk zijn wezen en lot op eigen
wijze kan aanvoelen." (J. Burckhardt.)
Bijna een jaar na dezen vruchtbaren 23sten Juni
1797 --• „den geboortedag van den Faust zooals wij
hem thans bezitten", zegt Witkowsky in een brief
van 5 Mei 1798, eveneens aan Schiller, heet het:
„MetFausbnikflopgecht."
Den 20sten van dezelfde maand dicht hij, de voltooiing vooruitloopend:
In gouden lente-zonne-stonden,
Lag ik gebonden
Aan dit visioen.
In zoete schemering der zinnen,
Kon ik wel dezen droom beginnen,
Maar niet vol-doen.

Hij dacht zich „tot klaarheid" gekomen, tot de
klaarheid van het klassieke. In het jaar 1800 werkt
hij hard aan de Helena ; bij het schrijven der statige
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trimeters voelt hij zich als voorgoed ontrukt aan den
ban van het Germaansch-barbaarsche tooverwezen
en waarschijnlijk dichtte hij in dezen tijd ook het
„Afscheid," den Epiloog waarmede hij het geheele
werk wilde sluiten. Boven zijn stof waant hij zich
thans:
Niet langer door den drang van 't menschlijk woelen,
Noch door de macht der duisternis beroerd.
Wie schildert graag de warling van het voelen
Zoo hem zijn weg tot klaarheid heeft gevoerd?
Gesloten zij voortaan der barbarijen
Beperkte ban met al zijn tooverijen. -En saam met aller goede schimmen scharen,
Blijv' achter me ook 't satanisch element,
Waaraan zoo graag zich jeugd'ge droomen paren,
Zoo vroeg als vriend en vijand mij bekend.
Vaarwel dan alles wat ik thans laat varen,
Naar 't Oosten zij de vaste blik gewend 1

Naar 't Oosten, naar Hellas ; het rijk der klare
schoonheid, der vredige, levensblijde wij sheid l Maar
hoevele jaren nog heeft Goethe moeten worstelen,
midden in den „drang van 't menschelijk woelen," in
den ban der goede schimmen zoowel als van den
boozen geest? Acht jaar later, in Mei 1808, verscheen
.... het Eerste Deel.
Het tweede zal echter, neemt Goethe zich voor,
nu weldra volgen. Intusschen, ander werk verhindert
hem telkens dit voornemen uit te voeren, Hij laat de
ontwerpen liggen, maakt zich mismoedig wijs dat het
publiek hem niet meer kan begrijpen.
Eerst in 1825, op aandrang van Eckermann, neemt
hij , de thans 76-jarige, het werk weer ernstig ter hand.
De verschillende fragmenten zijn klaar, maar voortdurend blijft hij vijlen, verbeteren, aanvullen, voornamelijk aan de tusschen-schakels die de bedrijven
met elkaar moeten verbinden. Heeft hij nu dan werkelijk de wijsheid bereikt, die hij zich in den Epiloog
van een kwarteeuw vroeger toedichtte?
„Daar de conceptie zoo oud is en ik sinds vijftig
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jaar er over nadenk, heeft zich het innerlijk materiaal
zoo opgehoopt, dat nu het ziften en schrappen het
moeilijke werk is. De conceptie van het heele tweede
deel is werkelijk zoo oud als ik zeg. Maar dat ik het
eerst nu schrijf, nadat ik over de dingen dezer wereld
zooveel meer tot klaarheid ben gekomen, zal zeker
in het belang der zaak zijn. Het gaat me hierbij als
iemand die in zijn jeugd veel klein zilver en kopergeld
heeft, dat hij in den loop van zijn leven steeds tegen
hooger waarde inwisselt, zoodat hij tenslotte zijn
jeugdbezit in zuivere goudstukken voor zich ziet."
(Gesprek met Eckermann, 6 Dec. 1829).
Medio 1831 weet hij er eindelijk niets meer aan te
veranderen en verzegelt het handschrift ; een paar
jaar moet het nu nog blijven rusten. En toch, januari
1832 wordt het pakket weer geopend en opnieuw
begint hij te corrigeeren, te vijlen, aan te vullen. Den
22sten Maart stierf hij ; 82 jaar oud; de Faust, nu
waarlijk de summa summarum van een schoon en
machtig menschenleven, was voltooid.
Voltooid. Ja, als .... onvolmaakt levensmonument,
niet als gaaf en zuiver kunstwerk. De kunstkritiek kan
wijzen op het nog altijd gebrekkige, onevenwichtige
der compositie. Belangrijke gedeelten bleven onuitgewerkt, onbelangrijke werden veel te breedvoerig
behandeld, als door een onbeteugeld spelende fantasie. Zij kan wijzen op de barokke vermenging van
klassieke oudheid, middeleeuwen en nieuwaren tijd
en de even barokke dooreenhaspeling van klassiekgesmede verzen met barbaarsche rijmen, ja kreupel-'
rijmen. De kunstkritiek kan terecht, zeer terecht, vele
aanmerkingen maken. Maar géén dichtwerk kan ons
zóó diepgrondig overtuigen van de zieligheid van dit
„goed recht" der kritiek. Want geen poëem openbaart ons dieper dat het ons innerlijkst wezen niet
te doen is om de kunst, maar om de schoonheid en
waarachtigheid van het leven, dat in zijn aardsche
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worsteling verward, onharmonisch, onevenwichtig is.
Goethe beeldde het leven. En de kunst is kort, het
leven lang.
Tot Eckermann, die eens betoogde dat alle episoden uit den Faust: Auerbach's kelder, de Blocks
berg, het karnaval, Wagner's laboratorium, de klassieke Walpurgisnacht, de Helena etc. „geheel op
zichzelf staande kleine werelden" waren, die weinig
verband hielden, zeide Goethe: „Ge hebt volkomen
gelijk. Bij zulk een compositie komt het er ook alleen
maar op aan dat de afzonderlijke deelen belangrijk en
duidelijk zijn, terwijl zij als geheel steeds onmeetbaar
blijft, maar juist daardoor, evenals een onopgelost
probleem, de menschen steeds weer tot herhaalde
beschouwing uitlokt." (13 Febr. 1831.)
Een onopgelost probleem, een nooit volvoerde
taak, dat was voor Faust, dat blijft voor Goethe, het
menschelijk leven tot het laatste oogenblik. Den
20sten Juli 1831, zoo dicht bij de voltooiing, schrijft
hij aan H. Meyer: „En zoo is dan een zware steen over
den bergkam ter andere zijde afgewenteld. Dadelijk
echtrlignwadechtrmij,opun
beurt verder gerold moeten worden, opdat vervuld
worde wat geschreven staat : „Zulk een last heeft
God den mensch opgelegd." En al zeide hij eenige
weken later, toen het manuscript geheel klaar lag, tot
Eckermann: „Mijn verder leven kan ik nu zuiver als
een geschenk beschouwen en in den grond der zaak
is het nu onverschillig of en wat ik misschien nog
doe" ; zelfs door deze, in begrijpelijke vreugde en
zelfvoldoening uitgesproken woorden, geeft Goethe
zich nog niet verzaad aan zijn rust over; zelfs in dit
„misschien" van den ouden dichter spreekt de rusteloosheid van den honderdjarigen Faust.
In 't voortgaan slechts vinde geluk en smart
Zijn nooit één oogenblik bevredigd hart. (11451)

Gelijktijdig' met den wijzen Epiloog, dien de dich-
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ter, in nog hooger wijsheid, tenslotte niet aan zijn
levenswerk toevoegde, schreef hij deze verzen, die
mij wel waardig lijken het in te luiden:
Des menschen leven is gelijk dit lied:
Wel heeft het een begin, heeft het een einde,
Maar een geheel is het toch niet.

EERSTE BEDRIJF
LIEFELIJK LANDSCHAP
Een alpenweide boven een dal, met uitzicht op booge bergtoppen
en gletschers. Avondschemering. Op het bloemige grasveld ligt
FAUST, vermoeid en onrustig. Een schaar van geesten, kleine,
lieflijke gedaanten, zweeft om hem been.

4615

4620

An i é l (zingt, begeleid door Aeolusharpen) :
Als der bloesems lenteregen
Dwarlende allen overdaalt,
Als der velden groene zegen
D'aardgeboornen tegenstraalt;
Dwalen elfen, klein, maar machtig,
Rond, tot rassche hulp bereid;
Alom troostend, tooverkrachtig,
Ieder, goed of slecht, die lijdt.

Gij, die dit hoofd in lucht'gen kring omwaart,
Gedraagt u thans naar eed'ler elfen aard.
Sust in zijn hart den fellen, bittren strijd;
Bevrijdt het van berouws gloeiende pijlen;
4625 Zuivert het van zijns levens gruwbaarheid
Vier waken telt het nachtlijk wijlen,
Vervult van elke vriendlijk nu den tijd.
Eerst vleit zijn hoofd op koele peluw neder,
Dan baadt hem in den dauw van Lethe's stroom;
4630 Lenig zijn dra zijn starre leden weder,
Zoo hij den dag verbeidt in rust'gen droom.
Volbrengt den schoonsten elfenplicht:
Geef hem terug aan 't heilig licht.
KOOR (solo, duo en tutti, afwisselend)

4635

Eerste wake. Avondlied.
Als de luchten wazend luwen,
Boven velden, groen omkringd,
Neevlen zoete geuren stuwen,
Scheemring zachtkens nederzinkt:
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Fluistert dan van stillen vrede,
Wiegt dit hart dan, levensmoe,
Zacht ter ruste, sluit voor 't wreede
4640
Licht dier oogen poorten toe.
Tweede wake. Nachtlied.
Nacht is over d'aard gezonken,
Heilig rijen ster aan ster:
Groote lichten, kleine vonken,
Schittren dichtbij, glanzen ver;
4645
Schittren, hier in 't meer weerschijnend,
Glanzen hoog in klaren nacht;
Maan, de diepe rust verreinend,
Overstraalt hun aller pracht.
Derde wake. Morgenlied.
Henen zijn de sterre-stonden,
4650
Weer verzwond hun smart en lust.
Voel: „Eens wordt ge weer gezond" en
Wacht den nieuwen dag gerust.
Dalen groenen, heuvlen zwellen,
Lommer-schauw-en vree-belaán,
4655
En in zilver-blinkend wellen
Deint ten oogst het rijpend graan.
Vierde wake. Wekroep.
Keer, om wensch op wensch te erlangen
Tot des levens schoonheid weer;
Zacht slechts houdt u slaap omvangen,
4660
Leg zijn sluier weder neerl
Waar de velen weiflend wijken,
Aarzel niet, tast toe met moed;
Alles kan ten lest bereiken
D'eedle die begrijpt en doet.
4665
(Een geweldig gedaver kondigt het naderen der zon aan.)

Ariël:
Hoort nu, hoort I De storm der Horen l
Dreunend wordt voor geesten-oogen
Reeds de nieuwe dag geboren.
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Hoort de rotspoort knarsend knettren,
Phoibos' wielen raatlend kletsren;
Wat gedaver brengt het licht!
't Al trompet, bazuint en dondert;
't Oog verblindt; het oor, verwonderd
Voor het ongehoorde zwicht.
4675 Snel slipt in uw bloeme-wonen:
Dieper, dieper in hun kronen,
In de rotsen, onder 't loof;
Treft het u, zoo zijt ge doof.
Faust (ontwakend):
Des levens pols klopt weer met frissche kracht,
4680 Om d'ijle scheemring blijde te begroeten.
Gij, Aarde, bleeft dezelfde ook dezen nacht
En aemt verkwikt, vernieuwd weer aan mijn voeten.
Van blijden drang voel ik mij weer omgeven;
Gij wekt en spoort een vastberaden moeten
4685 Om rustloos naar het hoogst bestaan te streven.
In schemerschijn ligt d'aarde reeds ontsloten:
In 't woud weergalmt een duizendstemmig leven;
Nog dampt het dal, van nevelen doorgoten,
Maar reeds zie 'k heldren hemel 't overspreiden,
4690 En tak en twijgen, frisch verkwikt, ontsproten
Den geur'gen afgrond, waar zij sluimrend beidden.
Ziet, kleur op kleur licht op uit valen grond;
Langs bloem en blad siddrende paarlen glijden:
Tot paradijs wordt alles in het rond 1 1
4695 Omhoog den blik! De reuz'ge toppen spreiden
De konde van den hoogst-gewijden stond.
Al vroeg mag hen het eeuwig licht verblijden,
Dat later ook tot ons omlaag zich richt.
Nu, over 't groen der glooiende alpenweiden,
4700 Giet nieuwen glans het ópklarende licht;
Steeds dieper.... 't is volbracht: stralend ontploken
Verschijnt de zont .... Helaas, 't verblind gezicht
Went zich reeds af, d'oogen van pijn doorstoken.
4670
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Dit is dus 't beeld van vast vertrouwend hopen,
Dat zich tot hoogsten wensch heeft baangebroken
En vindt de poorten der vervulling open I
Dan ziet het uit die eeuw'ge dreven breken
Een vlammengloed.... wij weiflen, angst-bekropen;
Des levens fakkel wilden we er ontsteken;
4710 Een zee van vuur omgolft ons .... welk een brand!
Is 't liefde, is 't haat, wier gloeden ons omleken?
Door smart en vreugde beurtlings overmand
Wenden tot d'aard wij weer ons oog terug,
Beschutting zoekend in jeugds nevelland.
4715 Blijf voortaan dan de zon mij in den rug!
Den waterval, het rotsravijn doorbruisend,
Aanschouw 'k in stijgende verrukking : vlug
Springt hij van rots op rots, tot hij in duizend
En nog eens duizend stroomen neerwaarts sproeit,
4720 Het vlokkig schuim hoog óp de lucht in suizend. —
Maar ziet, hoe, heerlijk dezen storm ontbloeid,
Zich welven Iris' wisselduur' ge lagen,
Nu scherp omlijnd, dan vaag in damp vervloeid,
Rondom verstuivend geurig koele vlagen,
4725 Zij is de spiegel van het menschlijk streven.
Bepeins het, en 't begrip zal in u dagen:
Aan bonten weerschijn kennen wij het leven.
4705

KEIZERLIJKE BURCHT.
Troonzaal. HERAUTEN. De STAATSRAAD, in afwachting
van den KEIZER. Allerlei HOFPERSONEEL in prachtige
kleedij komt binnen. De KEIZER bestijgt den troon. Aan zijn
rechterhand de ASTROLOOG.

De Keizer:
Gegroet, getrouwen en beminden,
Vergaard van verre en van nabij I
4730 Den wijze zie ik aan mijn zij,
Doch waar is wel mijn nar te vinden?
Hofjonker:
Achter den sleep van uw talaar,
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Zakte op de trap hij in elkaar:
Men droeg hem weg, den vetten vent,
4735 Dood of beschonken, niet bekend.
Tweede Jonker:
En fluks — waar zoo opeens vandaan? —
Meldt zich een ander voor hem aan;
Fraai uitgedost, maar allerdwaast,
Zoodat zich iedereen verbaast.
4740 De wacht hield, toen hij mee wou gaan,
De hellebaard hem kruiswijs voor.
Vermeetle zotl toch dringt hij door!
M e p h i s t o p h e l e s (voor den troon neerknielend) :
Wat wordt verwenscht en steeds toch blij begroet?
Verlangd en steeds weer weggejaagd?
4745 Wat praat men altijd weder goed,
En wordt toch schimpend aangeklaagd?
• Wien roept men nimmer naderbij,
Schoon ieder graag hem noemen hoort?
Wat treedt u aan uw troon terzij?
4750 Wat bande zelf zich uit dit oord?
De Keizer:
Spaar je voor ditmaal zooveel praatsi
Raadsels zijn hier niet op hun plaats;
Dat is de taak van déze heeren.
Los ze op! dat zou 'k graag van je leeren.
4755 Mijn oude nar maakt, vrees 'k, een verre reis;
Kom naast me en speel zijn rol op nieuwe wijs.
(MEPHISTOPHELES klimt de treden op en plaatst zich aan
's KEIZERS linkerzijde.

Gemompel der menigte:
Een nieuwe nar! — Tot nieuw gekwel —
Hoe kwam die hier? -- Vanwaar zoo snel?.-De vroegre viel Heeft afgedaan 4760 Die was een ton -- Nu is 't een spaan.
De Keizer:
En thans beminden en getrouwen,
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Weest welkom hier van heinde en veer 1
't Gesternte is gunstig, heil en eer
Wordt ons daarboven weer gebrouwen.
4765 Doch zegt, waarom we in deze dagen,
juist nu we eens alle zorg verjagen
En fraaie mombakkessen dragen;
Nu wij slechts vreugd genieten wouden,
Ons met vergaadren kwellen zouden? -4770 Maar meent ge dat niet anders mooglijk waar?
Welaan dan, 't is zoo, en dus moet het maar.
Kanselier:
De hoogste deugd des keizers hoofd omgeeft
Gelijk en heil'gen-krans, en hij slechts heeft
De macht haar te doen overwinnen.
4775 Gerechtigheidl Wat alle menschen minnen,
Verlangen, eischen, noó slechts missen kunnen,
Het staat aan hèm het aan het volk te gunnen.
Maar ach, wat baat den menschengeest verstand,
Goedheid het hart, gewilligheid der hand,
4780 ZOO 't ovral in den staat koortsachtig woedt?
Elk euvel steeds maar nieuwe euvlen broedt?
Wie uit deez' hooge hal rondom zich schouwt
Door 't land, voelt zich als door een droom benauwd,
Waar wangestalte' uit wangestalten groeien,
4785 't Onrecht, als wet, met alles zich wil moeien,
Een wereld van verwarring schijnt te ontbloeien.
D'een rooft een vrouw, een ander vee,
Of kelk, kruis, luchter van 't altaar;
Beroemt zich daarop menig jaar,
4790 Gezond, heelhuids en weltevree.
Dan drommen klagers-voor het Hof:
Hoog praalt de rechter op zijn stoel,
En ondertusschen gromt reeds dof
Des oproers aanzwellend gewoel.
4795 Vrij mag op schande en misdaad roemen,
Wie zich op medeplicht'gen stut;
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Als schuldig hoort men 't vaakst verdoemen
Onschuld, slechts door zichzelf beschut.
Alles verbreekt zijn oude normen,
4800 Vernietigt al betaamlijkheid;
Hoe moet dan ooit die geest zich vormen,
Die eenig naar het Recht ons leidt?
Ten lest hoort een rechtschapen man
Naar vleiers en omkooperij;
4805 Een rechter die niet straffen kan,
Stelt zich den booswicht nog terzij.
Zwart is 't tafreel geschilderd, maar geloof
Dat ik er liefst nog dichter floers voor schoof.
(Pauze).
4810

Besluiten zijn niet te vermijden;
Als allen schaden, allen lijden,
TijgtMajest i nogzelveopro f.
Opperbevelhebber:
Wat al rumoer deez' wilde dagen/

Eeridslatnwoge,
Maar voor 't commando blijft men doof.
4815 De burger achter veil' ge muren,
De ridder in zijn rotsenhorst,
Zij spannen saam .... zoo lang 't kan duren ... .
En leev'ren ons geen enkle borst.
De huursoldaat wordt ongeduldig
4820 En eischt onstuimig zijn soldij ;
En bleven wij hem niets meer schuldig,
Zoo ware hij allang weer vrij.
Wie hem verbiedt zich te bevreed'gen,
Die heeft een wespennest verstoord;
4825 't Rijk dat zij dienden te verdeed'gen,
Werd leeggeplunderd, uitgemoord.
Wie weet hun razernij te stuken?
Met half de wereld is 't gedaan.
Wel zijn er koningen daarbuiten,
4830 Maar geen van hen trekt er zich iets van aan.
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Schatbewaarder:
Aan hulp van vrienden hoeft ge niet te denken.
Subsidies die men ons zou schenken
Als water uit een leidingbuis,
Zij blijven uit. Wien, in uw landen,
4835 0 Heer, kwam al 't bezit in handen?
Waar men ook komt, er houdt een nieuwling huis,
En onaf hanklij k wil die leven;
Al wat hij doet, men vindt het best;
Wij hebben zóóveel rechten prijs gegeven,
4840 Dat ons op niets een recht meer rest.
Partijen, hoe ze zich ook noemen,
Zorg dat ge op hèn u niet verlaat;
Zij mogen schelden of u roemen,
Om 't even is hun liefde of haat.
4845 De Ghibellijnen en de Welfen
Rusten verborgen slechts wat uit;
Wie zou thans nog zijn buurman helpen?
Een elk zorgt voor zijn eigen huid.
De poort naar 't goud is zwaar gegrendeld;
4850 Dies ieder woekert, schraapt en zwendelt....
Maar onze schatkist blijft steeds leeg.
Hofmaarschalk:
Wat rampspoed moet ook ik ervaren I
Ofschoon ik dag aan dag wil sparen,
Blijkt dat behoefte daaglijks steeg,
4855 Terwijl 't nog daaglijks erger wordtl
De koks behoeven niet te treuren,
Want herten, reeën, hazen, zwijnen,
Faisanten, eenden en konijnen,
Al zulke deputaten beuren
4860 Wij nog genoeg .... Doch waar 't aan schort
Is wijni wij komen wijn te kortl
Konden wij vroeger vat op vat vergaren
Der beste bergen, van de beste jaren,
Nu slurpt het tot den laatsten drop
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't Eindloos gezuip der eedle heeren op.
De stadsraad zelf moet uit zijn voorraad tappen;
Men grijpt naar roemers, grijpt naar nappen,
En giet ze onder de tafel uit.
Ik moet betalen, loon uitkeeren;
4870 De Jood zal zich niet veel geneeren,
Die geeft mij voorschot keer op keeren,
Schaft voedsel jaar op jaar vooruit.
De varkens komen niet in 't vet,
Verpand is de matras in bed;
4875 Op tafel komt vooruit-gegeten brood.
De Keizer (na eenig nadenken tot MEPHISTOPHELES) :
Spreek, weet gij nar soms nog van grooter nood?
Mephistopheles:
Hoe zou'k?Waar zulk een schittring valt te aanschouVan u en de uwen l Faalt wel ooit vertrouwen [wen
Waar heerscht zóó onweerstaanbre majesteit?
4880 Gereede macht 't vijandlijke verspreidt?
Waar goede wil, gesterkt door klaar verstand,
Veelzijd'ge vaardigheid steeds zijn ter hand?
Wat zou zich dààr tot onheil kunnen eenen,
Tot duisternis, waar zooveel sterren schenen?
Gemompel der menigte:
4865

4885

die de kunst verstaat —
Een schalk is 't,
Hij liegt zich in zoolang als 't gaat —
Daar steekt wat achter — Ei, wat dan?

Ik snap het opperbest — Een plan
Mephistopheles:
Wie wordt op aard niet door gebrek gekweld?
4890 Den een faalt dit, dien dat.... en hier het geld.
Ja, van den vloer is het niet op te vegen;
Doch wijsheid heeft veel dieps aan 't licht gekregen.
In bergen, onder oude muren kunt
Ge 't vinden, 't goud, gemunt en ongemunt.
4895 En vraagt ge wie 't te voorschijn brengen kan?
Een door Natuur en Geest begiftigd man]
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Kanselier:
Natuur en Geest ... zoo spreekt men tot geen christen ;
Daarvoor verbrandt men atheïsten,
Wijl men zoo iets terecht gevaarlijk vindt.
4900 Natuur is zonde, Geest is duivel,
En samen kweeken zij den twijfel,
Beider wanschapen bastaardkind.
Niet aldus hier 1 Een tweetal loten
Zijn 's keizers aloud Rijk ontsproten,
4905 Die waardig stutten zijnen troon.
Het zijn de ridders en de heil' gen,
Die hem voor iedren storm beveil'gen
En nemen kerk en staat tot loon.
In 't laag gemoed van warre geesten
4910 Woekert alras een tegenstand:
De ketters zijn 't, de heksenmeesters;
Zij ondermijnen stad en land.
Hun zwarte kunst laat ge thans dringen
Roekloos in deze hooge kringen?
4915 Ban uit uw hart die duisterlingen,
Met narren zijn zij nauw verwant.
Mephistopheles:
Daaraan herken ik den geleerden piet]
•Wat gij niet tast, ligt buiten uw gebied;
Wat gij niet grijpen kunt, kan niet bestaan;
4920 Wat gij niet hebt becijferd is een waan;
Wat gij niet weegt, heeft voor u geen gewicht;
't Geld, dat ge zelf niet munt, is u te licht.
De Keizer:
Doch met dit al zijn wij nog niet op streek.
Wat wil je toch met zulk een vastenpreek]
4925 Ik geef aan 't eeuwig „hoe" en „als" den bons.
't Mankeert aan geld : welnu, bezorg het ons]
Mephistopheles:
'k Bezorg u wat ge wilt, en meer. Voorwaar,
't Is licht genoeg, maar 't lichte valt hier zwaar.
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Het is er al, doch om er bij te komen,
Dat is de kunst; durft iemand daarvan droomen?
Bedenkt eens goed, hoe in die gruweltijden,
Toen volkenvloeden 't aardrijk overspreidden,
Hoe menigeen toen, 't hart vol schrik en zorg,
Zijn dierbaarst goed, d'een hier, d'aar ginds, verborg.
4935 Zoo ging 't van oudsher in 't Romeinsch verleden,
Zoo ging 't tot gister voort, en zelfs tot heden.
Dat alles ligt begraven nog in de aard,
Die 's keizers is, met al wat zij bewaart.
Schatbewaarder:
Dat lijkt mij voor een nar niet kwaad gezegd;
4940 't Is inderdaad des ouden keizers recht.
Kanselier:
De Satan wil u gouden strikken zetten.
't Gaat hier niet toe naar goddelijke wetten.
Hofmaarschalk:
Als hij mijn kelders vult, royaal en rijk,
Dan heb ik desnoods graag wat ongelijk,
Opperbevelhebber:
4945 Een wijze nar, die elk naar wensch belooft t
Geen krij gsman breekt om d' oorsprong zich het hoofd.
Mephistopheles:
En mocht ge meenen dat ik u bedroog;
Zoo vraagt het hèm, hier, dezen astroloog.
Hij ziet daarboven uur en huis vermeld;

4930

(Tot den ASTROLOOG) :

Zoo zeg ons wat der sterren loop voorspelt.
Gemompel der menigte:
Twee schelmen --- die zijn 't saam gewoon —
Nar en phantast --- vlak bij den troon
Een oud lied — maar nog niet verleerd
De wijze spreekt de zot souffleert.
Astroloog (spreekt, Mephistopheles souffleert):
4955 De zon is zelf een goudklomp, puur en schoón;

4950
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Mercurius biedt zijn hulp te koop voor loon;
Geen uwer kan vrouw Venus wederstaan;
En vroeg of laat lonkt zij u lieflijk aan;
Van kuische Luna grillen slechts verwacht;
4960 Wien Mars niet treft, dien dreigt toch steeds zijn
Den allerschoonsten glans spreidt Jupiter; [kracht.
Saturnus blijft voor 't oog steeds klein en v e.r,
Wij achten als metaal hem vrij gering,
Een weinig waard, schoon zeer zwaarwichtig ding.
4965 Maar zoo wij zien dat Sol om Luna vrijt,
Naast zilver goud, dan komt een blijde tijd.
Dan krijgt men al wat men maar kan verlangen:
Paleizn,tuborsjdewang.
Dit al verschaft u deez' geleerde man,
4970 Die macht heeft tot wat niemand van ons kan.
De Keizer:
'k Hoor alles dubbel wat hij zegt:
Toch overtuigt het mij niet recht.
Gemompel der menigte:
Waar dat op slaat? Zinloos gepraat --Sterwichlarij -- chemisterij
4975 Dikwijls vertrouwd — te laat berouwd —
En doet hij 't toch — niets dan bedrog.
Mephistopheles:
Daar staan zij gapende om mij heen I
Vertrouwen niet den kostbren vond ;
Van alruinwortels baselt d'een,
4980 En d'ander van den zwarten hond.
Waartoe dat d'een zijn spotlust koelt,
Van toov'narij weer d'ander praat,
Zoo toch ook hij zijn voetzool jeuken voelt
En wankel op zijn beenen staat?
4985 Gij allen speurt verborgen krachten
Der eeuwig werkende Natuur,
En uit de diepstgelegen schachten
Wringt nog omhoog zich 's levens vuur.
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Als 't ovral in u krampt en trekt,
En nergens voelt ge u meer vertrouwd,
Graaft dan en hakt dan maar direct,
Dààr ligt uw veedlaar, ligt het goud.
Gemompel der menigte:
'k Voel aan mijn voet een looden wicht;
'k Heb kramp in d'arm — dat is de jicht;
4995 Ondraaglijk jeukt mijn groote teen;
Ik voel een pijn door al mijn leên;
Naar zulke teekens ware 't hier
Een onuitputlijk schatrevier.
De Keizer:
Dan spoed 1 Ge ontsnapt mij nu niet meer.
5000 Maak dadelijk je leugens waar;
Toon ons die schatten kant en klaar.
Ikzelf leg kroon en scepter neer;
Met eigen hand voltooi ik snel,
Zoo ge niet liegt, het werk; zoo wèl,
5005 Dan wijs ik je den weg ter hel.
Mephistopheles:
Op weg dààrheen zou 'k allicht niet verdwalen.
Maar 'k kan u nooit genoeg verhalen
Van wat er onbeheerd nog alom ligt.
De boer, bij 't voren ploegen, licht
5010 Een pot vol gouds op met zijn kluit;
Salpeter krabt hij van den leemen wand,
En houdt een zuiverst gouden buit
Ontsteld, verheugd, in kommerlijke hand.
Wat al gewelven moet doen springen,
5015 In wat al kloven moet zich wringen,
Wie schatbewust poogt door te dringen
In 't rijk, den Hades haast nabij 1
In wijde, lang gesloten zalen
Ziet gouden schotels en bokalen
5020 Hij uitgestald in rij op rij.
Robijnen bekers ziet hij blinken,

4990
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En wenscht hij soms er uit te drinken,
Hij vindt ernaast een oer-oud vocht.
Doch, eerlijk kan ik het getuigen,
5025 Reeds lang verrot is 't hout der duigen,
De wijnsteen heeft dien wijn een vat gewrocht.
Neen, niet slechts goud en glansjuweel,
Ook 't puurst van wijnen, oud en eêl,
Verbergt zich in dien gruwelnacht.
5030 De wijze vorscht hier vroeg en laat;
Bij dag slechts zoeken? Bakerpraatl
In duiste rnis heerscht der mysteriën macht.
De Keizer:
Behoud die zelf, wat kan mij 't duistre schelen?
Wat waarde heeft moet daglicht kunnen velen.
5035 Men ziet een schelm in 't donker niet zoo gauw;
's Nachts zijn de koeien zwart, de katjes grauw,
Die potten daar beneên, vol goudgewicht , .. .
Ga, trek je ploeg, en akker ze aan het licht1
Mephistopheles:
Neem hak en spa, spit zelf de kluiten;
5040 De boerenarbeid maakt u groot;
En kudden gouden kalvren spruiten
Vanzelf omhoog uit aarde's schoot.
En straks, in hoogste zaligheid,
Kunt gij uzelf, zult ge uw geliefde tooien,
5045

En stralend kleur- en glansgesteent' vermooien
Schoonheid zoowel als majesteit.
De Keizer:
Spoed, spoed danl Hoe? Nog steeds niet aangevangen?
leerd door MephistoAstroloog (als boven, gesouffleerd
pheles):

Heer, temper zulk een overhaast verlangen.
Voorbij zij eerst der vreugde bont gewoel;
5050 Verstrooide zinnen leiden niet naar 't doel.
Wij moeten eerst weer in onszelve keeren,
Door 't hoogre't lagere verdienen leeren.
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Wie 't goede wil, hij worde eerst zelve goed,
Wie vreugd verlangt, hij tempere zijn bloed;
5055 Wie wijn wenscht keldre druiven, rijp-gestoofd;
Wie hoopt op wondren zorg' dat hij gelooft.
De Keizer:
Zoo bannen wij in vroolijkheid den tijd,
En Aschdag worde meer dan ooit verbeid.
Intusschen vieren wij in elk geval
5060 Te lustiger het wilde karnaval.
(Trompetten, exeunt.)
Mephistopheles:
Geen dwaas beseft hoe nauw verbonden
Steeds zijn geluk en kundigheên;
Zoo men den steen der wijzen vonde,
Men vond geen wijze voor den steen.
RUIME ZAAL
met nevenvertrekken, versierd en getooid voor bet karnaval.

Heraut:
Verwacht niet, als in Duitsche gouwen
Een duivels-narren- of doodendans te aanschouwen;
Een blijder feest is u bereid.
Op weg naar Rome trok uw Heer
De Alpen over menig keer,
5070 Tot uw jolijt en eigen eer,
En won een rijk van vroolijkheid.
Aan 's pauzen heilige sandalen
Smeekte hij af het recht tot macht;
En toen hij voor zichzelf de kroon ging halen,
5075 Heeft hij voor ons een zotskap meegebracht.
Nu zijn wij allen als herboren;
En ieder wereldwijze man,
Trekt haar behaaglijk over hoofd en ooren;
Schijnt tot de dwazen te behooren,
5080 Maar blijft er onder wijs, zoo goed hij kan.
Reeds zie'k hen zich in groepen scharen,

5065
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Zwenkend uiteen gaan of zich paren;
Enkorbijtezam.
Er in, er uit, laat maar betijen;
5085 De gansche wereld blijft per slot,
In honderdduizend zotternijen
Toch maar één enkle groote zot.
Bloemenmei s j es (zingend, beget. door mandolines) :
In de hoop dat we u behaagden
Tooiden wij ons dezen nacht,
Jonge Florentijnsche maagden,
5090
Volgden 's Duitschers hoofsche pracht.
Dragen in de bruine lokken
Veler blijde bloemen tooi;
Zijden draadjes, zijden vlokken
Maakten ons zoo bont en mooi.
5095
Prijst ons, vriendlijk en goedgunstig;
Onzeblom,atgr
Glanzend, gloeiend, zijn zóó kunstig,
Dat zij bloeien't gansche jaar.
Kleur'ge knipsels, snippers, lapjes,
5100
Komen allen tot hun recht;
Maakt ge op stuk voor stuk al grapjes,
Het geheel staat toch niet slecht.
Lieflijk zijn wij om te aanschouwen,
Hupsch, al komen we ook van 't land;
5105
Want natuur is bij ons vrouwen,
Allernauwst aan kunst verwant.
Heraut:.
Laat de rijke korven kijken
Die gij op uw hoofdjes draagt,
5110 Die aan de armen zwellend prij ken ;
Ieder kies' wat hem behaagt.
Vlug, herschept aan alle zijden
een gaard; Gangeto
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Bloemen en verkoopsters, beiden
Zijn't omdringen overwaard.
Bloemenmeisjes:
Koopt nu in dit feestlijk oord;
Maar wij marchandeeren niet;
En met kort en zinrijk woord
Zegge een ieder wat zij biedt.
Olijftwijg met vruchten:
5120
Geenen bloementooi benijd ik,
't Tegenstrijdige vermijd ik,
Dat is tegen mijn natuur.
Want ik ben het merg van 't land,
En een veilig onderpand
Van een vree die eeuwig duur'.
5125
Heden hoop ik 't te bereiken
Op een waardig hoofd te prijken.
Gouden-aren-krans:
Lieflijk zullen Ceres' gaven
Staan als feestelijke tooi;
Wat als voedsel u kan laven
5130
Zij thans ook als sieraad mooi.
Fantasiekrans:
Bont gebloemte, wondre winde,
Uit het mos een kleurenpracht]
Nergens zult ge ons kunnen vinden,
Mode heeft ons voortgebracht.
5135
Fantasieboeket:
Mocht ge vragen hoe we heeten,
Theophrastus zou 't niet weten;
En toch hoop ik, zoo niet allen,
Dan toch velen te bevallen,
Voor wie'k mij wel waardig docht
5140
Dat zij me in de haren vlocht;
Mocht ze er toe besluiten kunnen
Aan haar hart me een plaats te gunnen 1
5115
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Rozenknoppen (uitdagend):
Bonte namaak bloeien mag
Voor de mode van den dag,
5145
Wonderlijkst van vorm en tint,
Als ge in de natuur niet vindt:
Groene stelen, gouden klokken,
Glurend van uit weel' ge lokken l
Maar wij houden ons verstopt;
5150
Wie ons vindt is niet gefopt.
Als de zomer komt in 't land
En de rozeknop ontbrandt,
Brengen we ieder in verrukken:
De belofte, 't eindlijk plukken,
5155
Dat beheerscht in Flora's rijk
Oog en zin en hart gelijk.
COndergroene tentjes stallen de bloemenmeisjes sierlijk hun waren
uit).

Tuinli e den (zingend, begeleid
g eid door theorben^:
Bloemen ziet hier, naar behoeven
Los of bloeiende in een krans;
Vruchten lokken niet door glans,
5160
Die geniet men door te proeven.
Als wij tuinders, bruin gekleurd,
Perzik, pruim en kers u reiken,
Koopt danl Waar 't gehemelt keurt,
Moet het oog als rechter wijken.
5165
Ziet de rijpende appels blozen,
Proef't geneugt u hier beloofd;
Dichten kan men over rozen,
Bijten moet men in het ooft.
Wilt gedoogen dat we ons scharen
5170
Naast uw rijken, jongen stoet,
Stallen we onze rijpe waren
Uit naast d'uwe in overvloed.
Onder vroolijke guirlanden,
In prieelen licht en lucht,
5175
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Vindt men thans van allerhanden:
Knop en bladen, bloem en vrucht.
(Onder beurtgezang, beget. door guitaren en theorben, gaan beide
koren voort hun waren trapsgewijs op te sieren en uit te stallen.)

MOEDER EN DOCHTER.

Moeder:
Meiske, al toen je waart een fijn
Pasgeboren kindje,
Bond ik om je kopje een klein
5180
Mutsje met een lintje.
'k Zag je dadelijk als bruid,
Huwlijkte je schittrend uit,
Zag als vrouw bemind je.
Ach, nu is al menig jaar
5185
Onbenut vervlogen;
Vrijers zijn in bonte schaar
Ras voorbij getogen;
Gaaft den eenen dans na dans,
Gaaft den ander goede kans
5190
Met je ellebogen.
Maar welk feest ik ook bedacht,
't Bleef vergeefs verlangen;
Pandverbeuren, wie 't eerst lacht,
Niets kon ze meer vangen.
5195
Doch vandaag is elk malloot,
Kindlief, open maar je schoot,
Eén blijft er wel hangen.
(SPEELGENOOTEN, jong en schoon, voegen zich bij hen,
men hoort een vertrouwelijk gekeuvel. VISSCHERS en VOGELAARS, met netten, hengels, lijmroeden en ander gereedschap,
treden op en mengen zich onder de schoone meisjes. Wederzijd-.
sche pogingen om te bekoren, te vangen, te ontloopen en vast te
houden, geven gelegenheid tot de vroolijkste gesprekken.)

Houthakkers:
Op zij, ruim baan,
De hakkers komen 1
5200
Wij vellen boomen,
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5205

5210

Die kraken en slaan;
En stompen en douwen
Krijgt ge bij 't sjouwen. Toch moet ge ons loven,
Al woudt ge ons verkleinen,
Want werkten wij groven
Te weinig of slecht,
Wat kwam van de fijnen
Dan ooit wel terecht,
Hoeveel zij ook weten?
Wilt dit dus onthouden:
Gijwartvekoudn
Als wij niet zweetten.

Polichinellen (plomp, mallotig):
Gij zijt domooren,
Gebukt geboren;
Wij zijn verstandig,
En graag onhandig;
Want onze kapjes,
Jakjes en lapjes,
5220
Zijn licht te dragen —
De lange dagen
Langs straten te slentren,
Te hangen en drentlen
In volte en vertier,
5225
Is al ons plezier.
Of gluren te blijven
Waar iets valt te kijven;
En waar wij iets hooren
5230
Als alen naar voren
Te glibbren en dringen 1
Saam hupplen en springen,
En samen te razen ....
Ge moogt u verbazen,
Ons prijzen of laken,
5235
't Zal ons wat raken 1

5215
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Parasieten (vieierig-belust):
Gij wakkere dragers,
En branders, hun zwagers,
Van kolenstof zwart,
Zijt lui naar ons hart]
5240
Want al ons buigen
En vleiend betuigen
In kronklende frasen,
Ons dubbelblazen,
Dat warmt of verkoelt
5245
Net naar men 't zoo voelt,
Wat zou het ons helpen?
Wat baatte ons een regen
Den hemel ontzegen
Van vuur niet te stelpen,
5250
Hadt gij niet vergaard
De kolen en 't hout,
Waarmee ge in den haard
Den gloed onderhoudt?
Daar braadt het en knettert,
5255
Daar kookt het en spettert;

5260

Wijfnproevsuk,
Wij klaploopers kruipen,
Waar iets wordt gebraden,
't Zij vleesch of 't zij visch;
Dat spoort ons tot daden....
Aan andermans disch.

Dronkaard (buiten westen):
Laat vandaag mij niets verdrieten,
'k Voel me weer zoo frank en vrij;
'k Wil van lucht en lied genieten,
5265
'k Haalde zelf ze naderbij.
Daarom wil ik drinken, drinken 1
Klinkt nu met mij I Tinke, tinkel
Jij daar achter, kom vooraan 1
Klinkt met mij 1 Zoo, goed gedaan/
5270
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5275

5280

5285

5290

Of mijn vrouw al schreeuwde en tierde,
't Neusje ophaalde voor den jas
Waarmee 'k mij zoo mooi versierde,
En mij uitschold voor pias;
'k Wil nu eenmaal drinken, drinkenl
Klinken, vrienden: Tinke, tinkel
Hei, piassen, klinkt, komaan l
Nuchter zijn is niets gedaanl
'k Heb 't hier opperbest getroffen;
Als de waard of de waardin
Bij geval mij niet wil poffen,
Poft mij wel de kelnerin.
Want 'k moet aldoor drinken, drinkenl
Op, gij andren: Tinke, tinkel
Allen met elkaar, komaan 1
Zooals't altijd werd gedaan.
Hoe en waar'k mij wil vermaken,
Gaat geen mensch ter wereld aan.
Laat mij liggen, 't zijn mijn zaken
Als 'k geen zin heb om te staan....
Koor:
Iedre broeder drinke, drinkel
Klinkt een vroolij k : Tinke, tinkel
ZitnusevglMdkran
Onder tafel is 't gedaan.
(De HERAUT kondigt verschillende DICHTERS aan : natuurdichters, hof- en ridderzangers, sentimenteele zoowel als geestdriftige. In het gedrang der mededingers van allerlei slag laat geen
den ander aan 't woord komen. Slechts één sluipt met een paar
woorden voorbij.)

5295

Satyricus:
Weet ge wat mij als dichter
Het meest verheugen zou?
Te zingen en te zeggen
Wat niemand hooren wou.
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(De NACHT- EN GRAFDICHTERS laten zich verontschuldigen, omdat zij juist in een interessant gesprek gewikkeld zijn
met een pasgeboren VAMPYR, waaruit wellicht een nieuwe
dichtkunst zou kunnen ontstaan. De HERAUT moet bet exuus
wel aannemen en roept intussehen de Grieksche Mythologie af,
welke, zelfs in haar moderne vermomming, noch haar karakter
noch haar gratie verliest.)
DE DRIE GRATIEN.

Aglaia:
Lieflijk maken wij het leven,
Lieflijk zij dus ook uw geven.
5300
Hegemone:
Lieflijk zij ook uw ontvangen
Zoo ge uw wenschen mocht erlangen.
Euphrosyne:
't Lieflijkst zij in stille dagen
Dankbaarheids tevree behagen.
DE DRIE SCHIKGODINGEN.

Atropos:
D'oudste van ons schikgodinnen
5305
Is 't die heden spinnen gaat.
Veel te denken, diep te zinnen
Geef de teedre levensdraad.
Dat hij zacht en smijdig worde,
Koos ik't fijnst vlas dat ik had;
5310
Dat hij ovral effen worde
Strijkt hem vaard'ge vinger glad.
Laat genot u niet verweeken,
Houdt bij spel en dansen maat;
Denkt aan 't eind, want eens moet breken
5315
De al te straf gespannen draad.
Klotho:
Weet, dat voor deez' laatste dagen
Mij de schaar werd toevertrouwd;
Over Atropos beklagen
Zich te velen, jong en oud.
5320
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Onnut spinsel, onbegeerlijk,
Rekt ze en snijdt den draad niet af;
Maar beloften, rijk en heerlijk,
Doemt zij tot het vroege graf.
Maar
'k heb zelf in jonge jaren
5325
Mij vergist wel honderdmaal;
Om mij 't heden te besparen,
Steekt de schaar nu in 't foudraal.
En met vreugd voel 'k mij gebonden,
Door uw vroolijkheid bekoord;
5330
Dartelt in deez' vrije stonden
Ongestoord in blijheid voort.
Lachesis:
Ik, 't verstandigst, nooit nalatig,
Bleef mijn oude taak getrouw;
Wind mijn haspel regelmatig,
5335
Nooit te traag en nooit te gauw.
Draden komen, draden glijden,
Alle stuur ik in hun baan;
Nimmer valt er een bezijden,
Iedre kringt bij d'andere aan....
5340
Zoo 'k mijn werk eens mocht vergeten
Liep het zeker mis op aard.
Uren tellen, jaren meten,
Tot de wever 't kluwen gaart.
Heraut:
Wie thans hier naderen kunt ge niet weten,
Al waart ge in oude boeken diepst belezen;
Was hun verschijning heden als hun wezen,
Ge zoudt ze als gasten lang niet welkom heeten.
De Furies zijn 't, geen zou ze er voor verslijten;
5350 Schoon, welgevormd, vriendlijk en jong van jaren;
Maakt kennis met hen, en ge zult ervaren,
Hoe deze duifjes toch als slangen bijten.
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Wel zijn ze valsch, maar in deez' dwaze dagen,
Nu iedre zot nog stoft op zijn gebreken,
5355 Willen ook zij geen englen zijn, en spreken
Het open uit: „Wij zijn de grootste plagenl"
DE DRIE FURIES.

Alekto:
Wat baat het u? Ge zult ons toch vertrouwen;
Want zóó poeslief als wij vindt ge geen katje.
Al zijt ge nog zoo zeker van uw schatje,
5360 Wij zullen net zoo lang u de ooren krauwen
Tot we eindelijk u ronduit zeggen mogen,
Dat ze oogjes geeft aan allerlei gepeupel,
Of dat ze dom of krom is, scheel of kreupel,
En dat ge met zoo'n bruidje zijt bedrogen.
5365 Zoo weten we ook de bruid haar rust te rooven :
Heeft niet haar minnaar nog voor enkle weken
Kwaad van haar tegen andren kunnen spreken?
Verzoent men zich, iets blijft men toch gelooven.
Megaira:
Dat is nog niets; zijn ze maar eerst verbonden,
5370 Dan is"t mijn beurt; ik weet door duizend kuren
Altijd het zoetst geluk nog te verzuren:
De mensch verandert elke levensstonde,
En geen hield ooit een lieven wensch in d'armen,
Zonder een lievren dwaaslijk te begeeren
5375 En van 't gewend geluk zich af te keeren;
Men vliedt de zon om zich aan vorst te warmen.
Bij allen weet 'k mij toegang te verwerven,
Allen met hulp van Asmodee te paaien,
Om dan, op 't juist moment, onheil te zaaien
5380 En, paarsgewijs, het menschvolk te verderven.
Tissiphone:
Gif en dolk, geen lastertongen,
Meng ik, scherp ik voor 't verraad.
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Mint ge een ander, vroeg of laat
Voelt ge u van mijn wraak doordrongen.
5385

5390

Zou in drab en gal verkeeren
Ook het zoetste oogenblik,
Boeten zal hij het, want ik
Laat niet met mij marchandeeren.
Vleeme niemand van vergevenl
Tot de rotsen klaag 'k mijn zaak.
Echo, luisterl antwoordt: wraak 1
D'onbestend'ge zal niet leven.

Heraut:
Weest thans zoo goed terzij wat uit te wijken,
Want wat nu komt, hoort niet tot uws gelijken.
5395 Ziet hier een berg, die naderbij komt wanklen,
Bonte tapijten prijken langs zijn flanken;
Slagtanden, en een slang-gelijke snuitl
Zeer geheimzinnig, maar ik leg 't u uitl
Zijn nek een vrouw torscht, gracelijk en licht,
5400 Die met haar staf zijn plompe schreden richt.
D'andre, die triomfant daarboven staat,
Omstraalt een glans die mij met blindheid slaat.
Geboeid, terzij, schrijden twee eedle vrouwen,
D'een bang en d'andre blijde te aanschouwen;
5405 D'een wenscht zich, d'andre voelt zichzelve vrij;
Zegge dan wie zij zijn thans bei.
Vrees:
Walm van fakkels, lampen, lichten,
Schemert door het warlend feest;
Tusschen al die droggezichten,
5410
Ga 'k geketend, doodsbevreesd.
Zotten, die mij komt bespotten,
Voort 1 uw grijns. is mij verdacht;
Overal speur ik complotten,
Elk belaagt mij dezen nacht.
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Die sprak eens van vriendschap. Woorden 1
Ik doorzie zijn masker wel.
Die daarginds wou mij vermoorden;
Nu, ontdekt, ontwijkt hij snel.
Ach, hoe gaarne zou ik vluchten,
Ver van hier, waarhenen ook
5420
Maar 'k moet ovral 't zelfde duchten,
En ik blijf in vrees en rook.
Hoop:
Lieve zusters, weest gegroet;
Is 't vermommen u ook goed
Gister en vandaag bevallen,
5425
'k Weet toch zeker dat ge u allen
Morgen wenscht te demaskeeren.
Konden we ook bij toortsenschijn
Niet zoo best elkaar behagen,
Eens toch komen blijde dagen
5430
Dat wij gansch naar ons begeeren,
't Zij we alleen of samen zijn,
Vrij door schoone dreven wandlen,
Naar believen rusten, handlen,
Niets ontberend meer in 't leven,
5435
Steeds bereikend ieder streven;
Gasten, alom blij begroet,
Treden wij vertrouwend binnen;
Zekerlijk, het hoogste goed
Moet toch èrgens zijn te winnen.
5440
Verstand:
Vrees en Hoop, twee grootste plagen,
Heb 'k geketend, en belet
De gemeente te belagen.
Treedt terzij, ge zijt gered l
Ziet mij dien kolossus leiden,
5445
Met een toren hoog belaán;
Onverdroten blijft hij schrijden,
Tree na tree op steilste paan.
5415
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5450

5455

Doch daarboven op de tinne,
Staat, gereed ter snelle vlucht,
Breed-gevleugeld een godinne,
Ontzagwekkend en geducht.
Stralend spreidt zij glans en glorie
In het rond, tot elks gewin.
En haar naam? Zij heet Victorie,
Aller dadenkracht godin l

Zoilo Thersites:
Ahal ik kom daar juist van pas,
Ik wist wel dat 't een zoodje was.
Maar tegen wie ik 't hebben wou,
5460 Dat is die opgeblazen vrouw,
Die met haar witte vleugelpaar
Zich aanstelt als een adelaar,
En meent dat wáárheen zij zich wendt
Een ieder haar gezag erkent.
5465 Doch waar iets prijzenwaardigs slaagt,
't Mij dadelijk in 't harnas jaagt.
Het hooge laag, het rechte krom,
Ik wil juist alles andersom;
Dat maakt alleen me 't leven waard,
5470 Zóó wil ik 't hebben op deez' aard.
Heraut:
Zoo treff' mijn staf u onvervaardl
Een meesterslag l Ongure hondl
Kronkel en krimp maar langs den grondt
Kijk, hoe zoo'n dubble dwerg zich prompt
5475 Tot walglijk knoedel samenklompt.
0 wonder] 't klompje wordt een ei,
Dat opzwelt, barst .... nu zijn ze vrij,
Het tweelingpaar .... het lijkt niet pluis,
Een adder en een vledermuis;
5480 D'een schuifelt weg onder den grond,
Zwart fladdert d'ander naar 't plafond.
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Zij groeien buiten weer tot een;
'k Laat ze daarbij maar liefst alleen.
Gemompel:
Vlug 1 Ginds vangt het dansen aan --5485 Neen, 'k wou liever hier vandaan
Merkt ge niet hoe 't rond ons spookt?
Hoe ons dat gebroed bestookt? .
Ai 1 daar zwierde iets langs mijn haart
'k Voelde iets aan mijn voet, zoo raar....
5490 Niemand heeft iets, maar al lang
Is toch ieder even bang.
Heel de pret is naar de maan;
Dat heeft dat gespuis gedaan.
Heraut:
Sinds. het ambt van feestheraut
5495 Aan mijn zorg werd toevertouwd
Houd ik ernstig bij de poort
Wacht, opdat dit vroolijk oord
Niets verderflijks kan bereiken,
Zonder wankelen of wijken.
5500 Maar ik vrees dat door de ramen,
Lucht' ge spoken binnen kwamen:
Envazulketorij
Weet ik u niet te bevrijden,
Was die dwerg al vrij verdacht
5505 Nu, wie weet wat ginds nog wachtl
Wat gestalten] 'k Zou wel garen
Ze u ambtshalve gaan verklaren,
Maar wat géén begrijpen kan,
Weet ook ik niet uit te leggen;
5510 Kunt gij 't wel, wil 't dan maar zeggen —
Ziet ge dat vier-rossig span,
Zwierig met den pracht'gen wagen,
Midden door de scharen jagen?
Toch splijt het de volte niet;
5515 Geen gedrang, waar men ook ziet,
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Kleurrijk schittert hij van verre;
Dwalend stralen bonte sterren:
Eenlatrmgic
't Nadert als een storm, 't zal dra
5520 Hier zijn... Ruimtel ik sidder...
Jonge Wagenmenner:
Stal
Rossen, remt de rappe vleugels,
Luistert naar gewende teugels.
Rustig volgt mij, uwen heer,
Stormt vooruit als ik 't begeer.
5525 Laat ons deze zalen eeren;
Ziet, hoe kring om kring, zich meeren
lee bewondraars te allen kant.
Op Heraut l om naar uw trant,
Eer wij weer van hier verdwijnen,
5530 Te verklaren hoe wij heeten,
Wat wij allegorisch schijnen;
't Is uw taak, gij moet het weten.
Heraut:
Namen moet 'k u schuldig blijven,
Eer nog kon ik u beschrijven.
Jonge Wagenmenner:
5535 Zoo beproeft 't.
Om te beginnen:
Heraut:
Schoon zijt gij en nog jong van zinnen.
Halfwassen knaap nog maar, ofschoon de vrouwen
U gaarne voor volwassen houwen.
Gij lijkt mij een toekomstige viveur,
5540 Zoo'n echt verleidlijke charmeur.
jonge Wagenmenner:
Dat klinkt niet kwaad, ga zoo slechts voort.
Verzin maar zelf des raadsels speelsche woord.
Heraut:
Wat donkere oogenflits, wat nacht van lokken,
Vervroolijkt door 't juweel ornaatl
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En welk een sierlijk-los gewaad
Vloeit van uw schouders tot uw sokken,
Met purperzoom en goudbrocaatl
Mocht men u best een meisje schelden
Ook thans kondt ge tot wel en wee
5550 U bij de meisjes laten gelden,
Zij leerden u wel 't a, b, c.
Jonge Wagenmenner:
En deze, die in praal te prijk
Hier boven op den wagen troont?
Heraut:
Een koning lijkt hij, mild en rijk;
5555 Wel hem, wien zijn gena beloont]
Die hoeft voortaan naar niets te streven;
Zijn blik speurt daad'lijk waar iets faalt;
Zulk rein geluk schenkt hem het geven
Dat hij naar grooter niet meer taak.
Jonge Wagenmenner: ,,
5560 Bij deze lofspraak mag 't niet blijven,
Nauwkerigmoet hmbeschrijvn.
5545

Heraut:
Voor zulk een adeldom bestaat
Geen woord. Doch zie dat frisch gelaat l
Hoe onder tulbands tooi zich rondt
5565 De blosse wang, de roode mond;
Hoe weeldrig plooit zijn rijk gewaadl
Wat zeggen van zijn rang en staat?
Een heerscher lijkt hij, wijd befaamd.
Jonge Wagenmenner:
Plutus, des rijkdoms god genaamd]
5570 In statie komt hij binnenrijden;
Het zal den keizer wel verblijden.
Heraut:
Zeg van uzelf thans ook het hoe en wiel
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jonge Wagenmenner:
'k Ben de Verkwisting, 'k ben de Poëziel
De dichter, die volmaakter leeft
5575 Hoe meer hij van zichzelven geeft.
Ook ik ben onuitputlijk rijk
En stel met Plutus mij gelijk;
Ik, die zijn feesten nog vermooi,
Wat hem ontbreekt rondom mij strooi.
Heraut:
5580 Wel alleraardigst praat en snoef je,
Maar geef eens van je kunst een proefjel
I onge Wagenmenner:
Ziet ge mij met de vingers knippen?
Ziet ge niet ovral glinstring glippen?
Hou vast] een parelsnoer .... en hier
(steeds met de vingers knippend.)
5585 Een gouden spang, kam, kroon, tot sier
Van hals en haarl Vlug aan 't ver deelen l
Ringen met kostbaarste juweelenl
Ook vlammen schenk ik nu en dan,
Zoo 'k iets ontwaar dat branden kan.
Heraut:
5590 Hoe grijpt en gist de goe gemeens',
Haast raakt de schenker van de been]
Hijtoversluhnit,
Als in een droom, elk tast naar iets
Dat in de lucht zweeft. — Doch daar zie
5595 Ik nieuw getoover: ieder die
Iets beet heeft komt bedrogen uit;
Wat hij ook grijpt .... weg vliegt zijn buit.
Het parelsnoer valt zóó uiteen,
De sul houdt in zijn hand alleen
5600 Een hoopje krabbelende torren,
Die, losgelate', in 't ronde snorren.
Weer andren vlucht'ge vlinders vingen
In plaats van meer soliede dingen.
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Zoo'n schelm belooft wel wonderwal,
Maar klatergoud is heel zijn schadl
jonge Wagenmenner:
Wel weet ge, merk ik, maskers aan te konden,
Maar des omhulsels wezen te doorgronden,
Hoort tot 's herauten hoftaak niet;
Dat eischt een blik die scherper ziet.
5610 Doch redetwisten doe 'k niet graag;
Tot u gebieder, richt ik dus mijn vraag:
5605

(tot PLUTUS).

Hebt ge onder mijn hand niet gesteld
Uw span, dat als de stormwind snelt?
Men ik 't niet veilig, naar gij leidt?
5615 Breng ik 't niet, wààr ge ook wijst, altijd?
Wist ik niet steeds op koene zwingen
De palm uw' vijand af te dwingen?
Hoe vaak heb ik voor u gevochten,
En altijd is het mij gelukt;
5620 Zoo de laurier uw slapen smukt,
Heb ik hem niet met geest en hand gevlochten?
Plutus:
Zoo ge antwoord nog van noode acht op mijn vraag
„Geest zijt, ge van mijn geest," 'k getuig. het graag.
Naar mijn zin handelt ge altijd wèl,
5625 Zijt rijker dan ikzelf; ik stel,
Om waardig uwen dienst te loonen,
Dien groenen twijg hoog boven al mijn kronen.
Geliefde zoon, dit zeg ik hier voor allen,
Waarlijk, op u zie ik met welgevallen.
Jonge Wagenmenner (tot de menigte):
5630 Ziet, hoe mijn hand nu heeft in 't ronde
Haar grootste gaven uitgezonden.
Reeds gloeit op 't hoofd van deez' of genen
Het vlammetje, dat, nauw verschenen,
Van d'een op d'ander overwipt.
5635 Die houdt het, genen is 't ontglipt.
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Slechts uiterst zelden vlamt het goed
En laait dan op in korten gloed;
Maar dra is 't, bij de meeste liên,
Verdoofd, nog éér men 't had gezien.
Vrouwengeklets:
Die ginder, hoog op 't viergespan,
Is wis en drie een charlatan.
En achterop hurkt een hansworst;
Maar zoo van honger en van dorst
Vermagerd als men nimmer ziet:
5645 Wanneer je 'm knijpt, hij voelt het niet,
5640

De Vermagerde:
Blijf mij van 't lijf, walglijk gespuis.
'k Weet best, 'k hoor onder u niet thuis.
Eéns, toen de vrouw nog huishield, ja
Toen heette ik Avaritia.
5650 Toen heerschee er welvaart in 't gezin:
Niets ging er uit, veel kwam er in.
Ik zorgde goed voor kist en schrijn;
En dat zou nu een ondeugd zijn?
Marsedtzijnl'
5655 Niet meer gewend is om te sparen,
Is het met haar nu zoo gesteld,
Dat zij meer wenschen heeft dan geld.
De man heeft alles maar te dulden ;
Wààr hij zich heen wendt, niets dan schulden I

En wat ze aan 't spinnewiel verdient
Is voor haar zelf of voor een vriend.
Ook eet zij, met haar haarlijk heir
Van vrijers fijn, en drinkt nog meer.
Dit alles sterkt mijn eigen trek
5665 Naar goud ; nu ben 'k een man : de Vrek.
5660

Vrouw uit de menigte:
Laat hem maar vrekken met die spoken,
't Is een bedrieger, leugenaar;
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Moet hij de mannen op gaan stoken?
Die zijn genoeg onhandelbaar.
Alle vrouwen te zamen:
5670 Zoo'n stroopop, wacht, ik zal hem raken 1
Wat heeft zoo'n martelpaal te dreigen?
Bangzouslketriman?
Of zulke bordpapieren draken?
Valt aanl we zullen hem wel krijgen I
Heraut:
5675 Bij mijnen stafl Terug, bedaar 1
Doch 'k merk, mijn hulp komt haast te spa.
Ziet hoe die felle monsters daar
Ruim baan zich breken, om daarna
Te ontplooien 't dubbel vleugelpaar 1
5680 Verwoed schudden de beide draken
Vuurspuwend de geschubde kaken ;
De schare deinst .... leeg is de plek.
(PLUTUS daalt van den wagen af.)

Hoe majesteitlijk daalt hij neerl
Hij wenkt .... de rappe draken, éér
5685 Men 't weet, hebben zij van den wagen
De schatkist naderbij gedragen
Tot voor zijn voet, met Vrek en al.
Een wonder lijkt heel dit geval.
Plutus tot den Wagenmenner:
Ge torscht dien zwaren ballast thans niet meer,
5690 Zoo vlieg dan frank en vrij naar eigen sfeer.
Hier is zij niet, waar dwarrelend in 't rond
Een dwaze kermis woelt, verward en bont.
Slechts waar ge klaar in klare schoonheid schouwt,
Uzelf behoort en op uzelf vertrouwt;
5695 Daar waar het schoone en goede alleen verblijdt,
Schep daar uw eigen Rijk .... in Eenzaamheid.
jonge Wagenmenner:
Ik noem mijzelf uw dierbaarste afgezant;
'k Min u als waart ge mij het nauwst verwant.
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Waar gij vertoeft is overvloed, bij mij
Maakt schoonst .gewin een ieder rijk en blij.
Menigeen weifelt vaak in 't wisslend leven
Of hij zich u, dan mij, zal overgeven;
Schoon, wie u volgt, een makklijk leven leidt,
En wie mij dient, geen rust kent of respijt.
5705 Niet in 't geheim volbreng ik mijne daden ;
Eén ademtocht, en reeds ben ik verraden.
Vaarwel, 't Geluk, de Vrijheid gunt ge mij ;
Doch fluister slechts, en weer ben 'k aan uw zij.
(af, zooals hij kwam).
P 1 u t u;s :
Nu is het tijd, 'k ontkluister thans mijn schatten;
5710 De sloten tref ik met 's herauten staf.
Ziet, wat deez' bronzen ketels al bevatten 1
In 't gouden bloed golven er op en af
Halsketens, kronen, ringen .... hooger zwelt
De heete stroom, waarin de staf schier smelt.
Afwisselend geschreeuw der menigte:
5715 0 ziet toch, ziet, hoe 't goud hier welt!
De kist is al reeds boordevol
Van gouden vaatwerk, dat tot geld
Versmelt in stapels, rol op rol.
•
Dukaten dansen, wel gemunt,
5720 Het best wat ge begeeren kunt;
Niets dat zoo diep ons hart beroert ... •
Daar rollen ze al over den vloer]
't Wordt u geboden, pak maar aan;
Buk, en ga schatrijk hier vandaan.
5725 Wij andren, met vereende kracht,
Wij slepen den koffer in de wacht.
Heraut:
Gij dwazen, halt, wat moet ge daar?
Eenkarvlsgpi'tochmar1
Vanavond valt hier niets te halen.
5730 Goud, waant ge, zou men u betalen?
Spelnigzj,kthwel

5700
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Voor u te veel zelfs bij dit spel.
Onnoos'len, moet een aardige schijn
Weer dad'lijk plompe waarheid zijn?
5735 En wat voor waarheid 1 Doffen waan
Vat ge bij 't kleinste slipje aan I
Vermomde Plutus, maskerheld,
Sla toch dit volk eens uit het veld.
Plutus:
Uw staf is daartoe welbereid,
5740 Leen hem mij slechts voor korten tijd.
Ik dompel hem in 't gloeiend sop.
Welaan, gij maskers, past nu op I
Hoe 't bliksemt, spet en vonken sproeit 1
De staf is alreeds rood gegloeid.
5745 Wie te dicht bij komt wordt door mij
Gebrandmerkt zonder medelij.
Nu vang ik mijnen rondgang aan.
Geschreeuw en gedrang:
0 wee, het is met ons gedaan. —
Ontvluchte wie nog vluchten kan
5750 Terug, terug daar achteran. -'k Voel heete spatten in 't gezicht.
Mij drukt de staf met gloei'nd gewicht. —
Verloren zijn wij altegaar —
Terug, terug, vermomde schaar. -5755 Terug, terug, zinloos getier. —
Had ik maar vleugels, 'k vloog van hier. —
Plutus :
Reeds is de kring terug gevloeid,
En geen, geloof ik, werd geschroeid.
De menigt' wijkt;
5760 Het is bereikt.
Maar 'k trek, tot meer beveiliging,
Rondom mij een onzichtbren kring.
Heraut:
Ge hebt een heerlijk werk volbracht;
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Hoe dank ik uwer wijsheid macht I
Plutus:
5765 Edele vriend, nog wat geduld;
Er dreigt nog allerhand tumult.
Vrek:
Zóó kan men veilig en gerust
Deez' kring genoeglijk overschouwen;
Want altijd staan toch 't meest vooraan de vrouwen,
5770 Op snoepen en begluren steeds belust.
Verdord ben 'k toch niet gansch en al —
Een mooie vrouw is altijd mooi —
En heden, nu 't mij niemendal
Kan kosten, doe ook ik een goeden gooi.
5775 Maar wijl in dit te volle oord,
Toch niet eens ieders oor mijn woorden hoort,
't zal mij wel lukken
Beproef ik listiglijk
Mij pantomimisch duidlijk uit te drukken.
Hand, voet, gebaar, kunnen mij hier niet baten ;
5780 Ik moet een grapje voor mij spreken laten.
Als vochte klei zal ik het goud hanteeren,
Tot alles kan men dit metaal boetseeren.
Heraut:
Wat voert die magre zot toch uit?
Weet dan zoo'n staak wat geest beduidt?
5785 Hij kneedt het goud tot deeg en pap,
Het wordt onder zijn handen slap.
Maar hoe hij 't perst en balt en wrocht,
't Blijft altijd toch een wangedrocht.
Nu houdt hij 't aan de vrouwen voor ;
5790 Zij vluchten, schreeuwende als in koor.
De handen voor 't gelaat geheven.
De schelm schijnt in het kwaad bedreven;
Ik vrees haast dat hij zich vermeit
Met kwetsing van de zedlijkheid.
5795 Daarbij mag ik niet lijdzaam blijven.
Mijnstafldzkhemvrijn.
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Plutus:
Kon hij vermoeden welk gevaar ons wacht 1
Laat met zijn grollen hem betijen:
Niet lang zal hij zich in dit spel vermeien.
5800 De wet is sterk, doch nood heeft grooter macht.
Tumult en gezang:
Het woeste heir, van overal,
Van bergtop en uit bosschig dal,
Onwederstaanbaar schrijdt het aan;
Zij huldigen den grooten Paan.
Zij weten wat geen weten kan,
5805
En dringen door in Plutus' ban.
Plutus:
Wel ken ik u en uwen grooten Paan 1
Tezamen hebt gij een stout stuk bestaan.
Wel weet ik wat nog geen hier weten kan,
5810 En open u gehoorzaam mijnen ban.
Moog' hen een goed geluk geleiden,
Het wonderlijkste kan geschiên;
Zij weten niet waarheen zij schrijden,
Zij hebben niet vooruitgezien.
Wildzang:
5815

Gij, in uw opgedirkte kleeren,
't Zijn ruwe, ongelikte beren;
Met hooge sprongen, in galop;
Die treden nog eens pootig op 1
Faunen:

De Faunenschaar
In dartlen dans,
Den eikenkrans
Op 't kroezig haar.
Twee fijn-gespitste luisterooren
Steken uit 't harig hoofd naar voren.
5825 Een stompe neus, een breed gelaat,
Is iets dat bij geen vrouwen schaadt.

5820
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Wanneer een Faun zijn knuisten biedt,
Dan weigert de schoonste den dans hem niet.
Satyr:
De Satyr hinkelt achter den stoet,
5830 Met magren poot en geitenvoet;
Bij hem is dor en pezig goed.
Gelijk een gems op steilen wand,
Spiedt hij in 't rond naar allen kant.
In vrijheid's sfeer verkwikt alsdan,
5835 Bespot hij vrouw en kind en man
Die zich beneên in damp en smook
Nog knus verbeelden : „wij leven ook",
Terwijl slechts hem gansch ongestoord
De wereld daarboven toebehoort.
Gnomen:

Nu trippelt binnen der dwergen schaar ;
Zij blijven niet gaarne paar bij paar.
In mossig kleed, met lampjes hel,
Bewegen zij door elkander snel,
Elk met zijn eigen taak vervuld ;
5845 Als lichtende mieren, vol ongeduld,
Wriemlen bedrijvig zij heen en weer,
Te kris en kras, in kom en keer.
Den goeden kabouters na verwant,
Als rots-chirurgen ree ter hand,
5850 Zetten de bergen wij menigen kop;
Hun adren leevren ons volop;
Wij storten 't metaal in overvloed
Te hoop: „Gluck aufT" is onze groet.
Wij zijn van harte welgezind,
5855 Zijn aller goede menschen vrind.
Toch halen wij het goud omhoog
Opdat men stelen -en koppelen moog' ;
Verschaffen 't ijzer aan den man
Die 't best zijn broeders moorden kan.
5860 En voor wie drie geboden veracht,
5840
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Zijn d'andren evenmin van kracht.
Dit alles is niet ónze schuld;
Hebt dus, als wij, nog maar geduld.
Reuzen:
Wij, wildemannen bijgenaamd,
5865 In 't Hartzgebergte welbefaamd,
Komen hier naakt, in volle kracht,
Allen van reuzegroot geslacht.
Een pijnstam in de vuist, omgord
De lendnen met het ruigste schort,
5870 Gevlochten van ruw rijs en blad:
Eenlijfwachtalsge npauso ithad.
N y m p h e n (in koor den grooten Paan omringend) :
Daar komt hij aanl
Natuur en heel 't
Heelal verbeeldt
5875 De groote Paanl
Gij dartelsten, wilt hem omgeven,
In speelschen rondedans omzweven.
Want, e rn stig, en goed bovendien,
Wenscht hij elk wezen blij te zien.
5880 Onder den koepel, klaar en blauw,
Blijft hij lang wakker, maar al gauw
Ruischen de beken zoete rust,
En 't windje wiegend in slaap hem sust.
En als hij dan sluimert in den noen,
5885 Ritselt geen blaadje meer in 't groen,
De balsemgeur van heilzaam kruid
De lucht vervult, maar geen geluid.
Geen nymph meer viert haar dartlen zin:
Wàrzijoktef,dmln.
5890 Maar als dan met geweld'ge kracht
Weer plots zijn stem schalt, onverwacht,
Als knettrende bliksem en zeegebruis,
Dan voelt geen wezen zich meer thuis.
Het heir verspreidt zich in het veld,
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't slagtumult siddert de held.
Zoo eert, wien ge eere schuldig zijt;
Heil die ons heeft hierheen geleidl
Deputatie der Gnomen (tot den grooten Paan):
Waar de glanzende, onvermoede
Ader door de kloven trekt,
Tot de wijze wichelroede
5900
't Rijke labyrinth ontdekt;
Welven wij als troglodieten
Onze woon in donkren grond;
Maar bij daglichts helder vlieten
Strooit gij mild uw schatten rond.
5905
Hier nu vonden wij zooeven
Een verwonderlijke bron,
Die vanzelf belooft te geven
Wat geen ooit bereiken kon.
Heer, houdt veilig in uw hoede
5910
Wat uw macht hier bracht tot stand;
Heel de wereld komt ten goede
Alle rijkdom in uw hand.
Plutus (tot Heraut):
Nu zullen rust en zelfbedwang ons baten,
5915 Wat komt, moeten wij kalm geschieden laten.
Ook anders speelt gij moedig toch uw rol.
Een gruwlijk schouwspel staat ons straks voor oogen;
Men noemt het nu en later koppig logen:
Schrijf gij 't getrouwlijk in uw protokol.
Heraut (den staf vastgrijpend dien Plutus in de
hand blijft houden) :
5920 De dwergen leiden den grooten Paan
Ter vuurbron henen, zachtkens aan.
Zij kookt omhoog uit diepsten grond,
Dan zinkt zij neer, het vuur verzwond;
Weer duister spalkt de wijde mond.
5925 Opnieuw welt óp de heete vloed.
5895 In
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De groote Paan tuurt welgemoed
In 't wonder brouwsel daar beneên,
Het paarlend schuim sproeit om hem heen,
Hoe kan hij zulk bedrog vertrouwen?
5930 Hij bukt om 't beter nog te aanschouwen. —
Doch ziet, daar valt zijn baard er int
Wie is hij met zoo'n gladde kin?
Zijn hand verbergt het aan ons oog.
O schrikl de baard ontvlamde en vloog
5935 Brandend terug weer naar omhoog,
Ontsteekt den krans, hoofd, borst en kleed;
Ach, alle vreugd verkeert in leed 1
Elk holt te blusschen naderbij,
Maar niemand blijft van vlammen vrij;
5940 En hoe men om zich slaat en plast,
Te wilder slechts de vuurpoel wast;
Omringd, omlaait door 't element,
Verbrandt er heel een maskerbend.
Doch hoor ik goed? 't Gerucht gaat rond,
Van oor tot, van mond tot mond l
O eeuwiglijk rampzaal'ge nacht,
Wat hebt gij ons voor leed gebrachtl
Morgen zal niemand willen hooren
Wat deze nacht ons heeft beschoren,
5950 Toch hoor ik 't schreeuwen te allen kant:
De keizer zelve staat in brandt
O dat iets anders mooglijk waar',
De keizer brandt en heel zijn schaar.
Vervloekt wie hem verleidden, om
5955 In harsig rijs en vlambaar mom,
Te tieren hier in brulgezang,
Tot algemeenen ondergang.
O jeugd, o jeugd, zult ge dan nooit
Uw vreugd tot zuivre maat beperken?
5960 0 Hoogheid, Hoogheid zult ge nooit
Zoo reedlijk als almachtig werken?

5945
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Reeds laait het rijs in vlammen op,
Hoog lekkend met getongden top
De balken die de zoldring schragen;
5965 Het vuur schijnt niet meer te verjagen.
Ten boorde vol is jammers maat;
Geen die ons nu nog redt of raadt.
Een aschhoop van één enklen nacht
Is morgen rijkste keizerspracht.
Plutus:
5970 Schrik is thans genoeg verspreid,
'k Ben tot redding weer bereid.
Door den heil'gen staf geraakt
Trilt weer d'aarde, dreunt en kraakti
Vul, gij wijde atmosfeer,
5975 U met koele geuren weer.
Dampenzwangre nevelreven,
Trekt nu nader, blijft hier zweven,
Dekkend dooft de vuur' ge wel.
Ruizelkolkjes, warrelwolkjes,
5980 Sluipt en golft en dempt en bluscht,
Brengt het brandgewoel tot rust.
Maakt met vochte koeling thans
Tot een loozen weerlichtglans
Dezer ij die vlammen spel
5985 Dreigt ons kwader geesten schade,
Dan komt ons magie te stade.
LUSTTUIN
Morgenzon. De KEIZER, HOVELINGEN. FAUST en MEPHISTOPHELES, deftig, doek niet opvallend, naar de mode
gekleed; beiden knielen.

Faust:
Heer, kunt ge mij dit vlammenspel vergeven?
De Keizer (hem wenkend op te staan) :
'k Zou vaker zulk een scherts willen beleven. —
Ik zag mij plotsling in een vuurgewelf;
5990 Haast leek het mij als ware ik Plutus zelf.
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Diep op den rotsgrond, nachtlijk-zwart, bewoog
Zich gloeiend vuur en menig krater spoog
Een wervelzuil van duizend wilde vlammen,
Die flakkerend hun ongewisse kammen
5995 Sloegen tot hoogen koepeldom bijeen,
Die bleef en toch voortdurend weer verdween.
Door een verschiet kronklender vuurpilaren
Bewogen zich der volkren dichte scharen;
In wijden kring kwamen zij aangeschreden,
6000 Mij huldigend, gelijk zij 't vroeger deden.
'k Herkende deez' en geen' der ommestanders:
Ik leek een vorst van duizend salamanders.
Mephistopheles:
Dat zijt ge ook, Heer, wijl ieder element
Uw majesteit als onbeperkt erkent.
6005 Om vuur's gedweeheid hebt gij u verbaasd;
Stort u in zee, waar zij 't onstuimigst raast,
En nauw betreedt ge den bepaarlden grond
Of heerlijk koepelen zich in het rond
Wiegende golven, groen met purpren kuiven,
6010 Die tot een wondre woon u overhuiven.
Gij, steeds in 't midden, want bij iedre schrede,
Waar gij ook gaat, gaan die paleizen mede.
De wanden zelf verheugen zich in 't leven
Van pijlsnel weem'len, heen- en wederstreven.
6015 Zeemonsters dringen zich rondom dien nieuwen
Zij schieten aan, maar geen toch mag er door. [gloor;
Daar spelen, goudbeschubd, kleurrijke draken;
De haai spalkt .... doch gij lacht hem in de kaken,
Hoe zich ook 't Hof bewondrend om u dringt,
6020 Zulk een gedrang heeft u nog nooit omringd.
Doch 't lieflijkste blijft niet van u gescheiden:
glijden
RedskomnartlNïe
Rondom uw koel wo n ; schuw en ontrust
De jongsten, maar als visschen nieuwsbelust;
6025 De oudren wijs. -- Reeds werd het Thetis kond;
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Den tweeden Peleus reikt zij hand en mond,
Den zetel straks op des Olympos' top....
De keizer:
In 't luchtrijk houd ik mij maar liefst niet op.
Nog vroeg genoeg wordt zulk een troon bestegen.
Mephistopheles:
6030 En d' aarde, Heer, hebt ge immers reeds verkregen 1
De keizer:
Welk goed gesternt' heeft u hierheen gebracht,
Onmiddlijk uit den duizend-eenen nacht?
Gelijkt ge in vruchtbaarheid Scheherezade,
Wees zeker dan van mijn hoogste genade.
6035 Sta steeds bereid wanneer 'k — als af en toe
Gebeurt -- een walg krijg van 't aldaagsch gedoe.
Hofmaarschalk (treedt haastig op):
Doorluchtig Heer, nooit dacht ik van mijn leven
Van zulk een heuglijk feit verslag te geven,
Als dit, dat mij te meer verblijdt,
6040 Nu gij er zelf de bron van zijt.
Betaald, voldaan is alle schuld;
De woekerklauwen zijn gevuld.
Verlost ben 'k uit die hellepijn;
Zaal'ger kan 't in geen hemel zijn.
6045

Bevelhebber (volgt haastig) :
Vooruit betaal ik de soldij;
Geen sprake meer van muiterij.
De landsknecht voelt weer frisscher bloed,
En waard en deernen hebben 't goed.
De keizer:
Hoe aêmt uw borst weer zoo verruimd?

6050

Hoe haastig komt gij, wel-.geluimd
't Gegroefd gelaat, hier aangeschreden?
Schatbewaarder (aankomend):
Vraag het aan hen, die 't groote wonder deden.
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Faust:
De kanselier is 't die 't verhalen mag.
Kanselier (langzaam nader komend) :
'k Prijs mij gelukkig op mijn ouden dag.
6055 Hoort slechts en leest dit noodlotzwaar papier,
Dat alle zorg verandert in plezier.
(hij leest voor,)
„Een' ieglijk die dit aanneemt zij verklaard:
Dit blaadje hier is duizend kronen waard;
Hem strekt tot een betrouwbaar onderpand,
6060 Al het begraven goed in 's keizers land.
In 't lichten van dien rijkdom is voorzien,
Opdat de schat terstond tot dekking dien."
De keizer:
'k Vermoed een zwendlarij, bedrog infaaml
Wie plaatste valschlijk hier des keizers naam?
6065 Is deze misdaad ongestraft gebleven?
Schatbewaarder:
Gij hebt, herinner 't u, hem zelf geschreven,
Eerst dezen nacht. Gij waart de groote Paan;
De kanselier sprak u, en ons, dus aan:
„Verleen ons, eigen vreugd ten feestlijk teeken,
6070 Het heil des volks door enkle pennestrekenl"
Gij deedt het, en door duizendkunstnaars macht,
Werd het verduizendvoud nog dezen nacht.
Opdat die zegen elk toeganklijk zij,
Stempelden wij maar dad'lijk heel de rij.
6075 Tien, dertig, vijftig, honderd zijn gereed;
Ge weet niet hoeveel goed het allen deed.
Ziet eens uw stad, beschimmeld half voorheen:
Hoelustigkrandoe]
Ofschoon uw naam toch lang reeds d' aard verblijdt,
6080 Heeft men hem nooit zóó vriendlijk aangekeken.
Het alfabet werd heden uitgebreid,
Elk wordt nu zalig in dit nieuwe teeken.
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De keizer:
Mijn onderdanen, 't leger, 't hof beschouwt
Het als soldij, aanvaardt het voor goed goud?
6085 Hoe 't me ook verbaast, ik moet het wel gelooven 1
Hofmaarschalk:
Beproef maar niet, ze er weer van te berooven:
Als bliksemvuur heeft zich 't papier verspreid.
De banken openen hun deuren wijd,
En gaarne honoreert men ieder blad
6090 Met goud en zilver, schoon met wat rabat.
Nu gauw den buik in kroeg en winkel vullen 1
De halve wereld denkt alleen aan smullen;
En d'andre helft haar ouden pronk verfraait.
De kramer meet zijn doek, de snijder naait.
6095 Bij 't „Heil den Keizer l" schuimt het in de kelders.
Men kookt en braadt en borden ramm'len elders.
Mephistopheles:
Wie eenzaam de terrassen afdwaalt, vindt
Daar, kostlijk opgedirkt, het schoonste kind.
Zij lonkt en gluurt begeerig door een kiertje
6100 Van haren pauwenveer naar zoo'n papiertje;
En gauwer dan door geest en woordenkunst,
Koopt men voor geld de zoetste liefdegunst.
Wat zou zij zich met beurs en buidel plagen?
't Biljetje is in den boezem licht te dragen;

Bij minnebriefjes ligt het veilig hier.
De priester draagt het vroom in zijn brevier.
En de soldaat, om vlugger zich te wenden,
Verlicht met spoed den gordel om zijn lenden.
Uw Majesteit vergeve zoo 'k te klein
6110 't Verheven werk hier voor te stellen schijn.
Faust:
D'onmmetelijke rijkdom, die als dood
Ligt, onberoerd, in uwer landen schoot,
Blijft onbenut. Het wijdst begrip omvat
Een schamel deel slechts van zoo grooten schat.

6105
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Verbeelding,,in haar steilste vlucht, bereikt
Nimmer wat op die werklijkheid gelijkt.
Toch stellen geesten, waard om diep te schouwen,
In 't onbegrensde onbegrensd vertrouwen.
Mephistopheles:
Grooter gemak dan goud en paarlen geeft
6120 Zulk een biljet, men weet meer wat men heeft.
Men hoeft niet eerst te sjachren, bieden, loven,
Om zich met wijn en liefde te verdooven.
Wenscht men metaal: een wisselaar staat klaar.
Dreigt er gebrek : men graaft maar hier of daar:
6125 Bokaal en keten, fluks verauktioneerd,
En het papiergeld, weer geamortiseerd,
Beschaamt des twijfelaars brutalen hoon.
Men wenscht niet anders, vindt het reeds gewoon.
Zoo blijft voortaan in al des keizers landen
6130 Genoeg kleinodiën, goud, papier, voorhanden.
De Keizer:
Zijn hoogste welvaart dankt aan u ons rijk.
Zoo moog'lijk zij het loon den dienst gelijk.
De zorg voor 'slands verborgen schatten zij
U toevertrouwd: géén waardiger dan gij,
6135 Die weet waar alles ligt, veilig en wel.
Wanneer men graaft, het zij naar uw bevel. -Schatmeesters) thans de hande' ineen geleidl
Vervult uw ambt met vreugde en waardigheid,
Nu beide werelden, beneên en boven,
6140 Door hun verbond zoo schoone vrucht beloven.
Schatbewaarder:
Geen nood dat ik niet willig met hem meega;
Zoo'n toovenaar heb 'k gaarne tot collega]
(af met Faust.)
De Keizer:
Laat mij thans 't Hof beschenken man voor man;
Elk zeg' waarvoor hij het gebruiken kan.
Page (aannemend) :
6145 Ik leef nu voortaan lustigjes en blij.
6115
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Een ander (idem):
Ik koop mijn liefje kostlijker kleedij.
Kamerheer (idem):
Nog fijner flesch, nog meer op mijn gemak
Ander (idem):
De dobbelsteenen jeuken in mijn zak.
B a a n d e r h e e r (bedachtzaam):
Mijn slot en land maak ik van schulden vrij.
Ander (idem):
6150 'k Had schats genoeg, maar dit voeg 'k er nog bij.
De Keizer:
Ik hoopte op lust en moed tot nieuwe daden;
Maar wie u kent, kon wat ge wenscht wel raden.
Ik merk het wel: bij aller schatten glans
Blijft ge, wat ge altijd zijt geweest, ook thans.
De Nar (naderbij komend) :
6155 Verleent ge gunsten, gun ook mij mijn deel.
De Keizer:
Zoo? Leef je weer? Jij jaagt het door je keel.
Nar:
Die tooverblaadjes.... ik begrijp 't niet recht....
De Keizer:

Geloof ik graag, want je gebruikt ze slecht.
Nar:
Nog meerdre vallen .... 'k weet niet wat of hoe.
De Keizer:
6160

Raap ze maar op, ze vielen je immers toe?

Nar:
Vijfduizend kronen? Heb ik goed gelezen?
Mephistopheles:
Tweebeen'ge wijnzakl ben je weer verrezen?
Nar:
Gebeurt mij vaak, maar nooit zoo welgemoed.

(a f).

EERSTE BEDRIJF

5z

Mephistopheles:
't Is blijdschap dus, die je zoo zweeten doet?
Nar:
6165 Maar ziet dan toch, is 't werklijk goede munt?
Mephistopheles:
't Verschaft je wat je maar begeeren kunt.
Nar:
Ik kan dus koopen akkers, huis en vee?
Mephistopheles:
Wel zeker; biedt, en alles krijg je er mee.
Nar:
Kasteel, park, jacht, vischvijvers bovendien?
Mephistopheles:
6170 'k Zou jou wel eens als Landheer willen zienl
Nar:
(an.
Van avond ben 'k de rijkste Heer van 't land.
Mephistopheles (alleen):
Wie twijfelt nog aan 's nars gezond verstand?
DUISTERE GALERIJ
FAUST, MEPHIS TOPHELE S

Mephistopheles:
Wat troont ge mij naar deze duistre gang?
Is'tniedarblchj?
Vindt ge in het bonte hofgedrang
Niet kans genoeg tot potsenmakerij?
Faust:
Ge hebt toch op dien weg, — zijt ge 't vergeten?—
Voorheen al menig zool versleten,
Met treuzlen wilt ge thans bereiken
6180 Mijn lastige vragen te ontwijken.
Maar ik word aangepord tot daán ;
Maarschalk en kamerheer dringen steeds aan.
De keizer wenscht — 't moet dadelijk geschiên —
Paris en Helena wenscht hij te zien;

6175
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Het voorbeeld aller mannen, aller vrouwen,
Wil hij in duidlijke gedaante aanschouwen.
Dus vlug aan 't werk, ik mag mijn woord niet breken.
Mephistopheles:
Dwaas was het om 't lichtzinnig uit te spreken.
Faust:
Ge hebt er, vriend, niet aan gedacht
6190 Waartoe je kunstjes ons verneêren :
Tot rijkdom hebben we'm gebracht.
N il moeten wij hem amuseeren.
Mephistopheles:
Zoo een, twee, drie lukt dat maar niet,
Hier staan wij voor een steiler trap;
6195 Ge raakt aan 't allervreemdst gebied
En maakt daar euvelmoedig nieuwe schulden.
Want Helena bezweren is geen grap
Gelijk door het papieren spook den gulden.
Mijn spokenspinsels, hekserij-verschrikking,
6200 Kropkeel' ge dwergen stel 'k u ter beschikking;
Maar duivelsliefjes, schoon niet te verachten,
Van hen valt geen heldinnenspel te wachten.
Faust:
Alweer die oude, afgezeurde toonl
Men moet met u steeds in 't onzekre dwalen;
6205 Gij zijt de vader aller hinderpalen;
Voor elk nieuw kunstje vraagt ge opnieuw weer loon.
Met wat geprevel, 'k weet het, is 't gedaan,
En 'k ben waar 'k zijn wil in één enkle tel.
Mephistopheles:
Het heidenvolk gaat mij niet aan;
6210 Dat vindt zijn weg naar eigen hel.
Toch ken 'k een middel....
. Spreek, en zonder dralen I
Faust:
Mephistopheles:
Zoo diep geheim zou 'k liever niet verhalen.
6185
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Er tronen in verheven eenzaamheid
Godinnen, buiten ruimte, buiten tijd,
6215 Van haar te spreken is verlegenheid.
De moeders ....
Faust (verschrikt) : Moeders?
Mephistopheles:
Hoe? een huivering?
Faust:
De moeders, moeders .... 't klinkt zoo zonderling.
Mephistopheles:
Dat is het ook. Godinnen, nooit geroemd
Door menschen, en door ons niet graag genoemd.
6220 Naar hun verblijf moogt ge in het diepste delven,
Dat wij hun hulp behoeven dankt ge uzelven.
Faust:
Waar is de weg?
Mephistopheles: Geen wegl In 't onbetredene,
Nooit te betredene, een weg in 't ongebedene,
Niet te verbiddene. Zijt gij bereid?
6225 Geen slot, geen grendel hoeft er opgeheven,
Door eenzaamheden wordt ge rondgedreven.
Hebt ge begrip van ledige eenzaamheid?
Faust:
Kom, spaar mij dergelijke spreuken,
Hier riekt het naar de heksenkeuken
6230 En naar een lang vervlogen tijd.
Moest ik niet met de wereld eens verkeeren?
Er leegheid leeren en doceeren?
Sprak ik een reedlijke overtuiging uit
Dan klonk de tegenspraak nog eens zoo luid.
6235 Ben 'k zelfs niet voor verachtelijke streken
Naar de eenzaamheid, de wildernis, ontweken?
En moest 'k mij, om niet gansch alleen te leven,
Per slot niet aan den duivel overgeven?
Mephistopheles:
Al hadt gij ook den oceaan doorzwommen,
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Het grenzelooze er aangestaard;
Ge zaagt dan toch nog golf na golven drommen,
Al wist ge u, huiverend, van dood omwaard.
Ge zaagt toch iets, ge zaagt wellicht verschijnen
Door groene stilten dolende dolfijnen,
6245 Zaagt wolken trekken, zon, maan en gesterte . , . .
Niets zult ge zien in de eeuwig leege verte,
Den stap niet hooren dien ge doet,
Geen steunpunt vinden voor uw voet.
Faust:
Ge spreekt als de eerste aller mystagogen
6250 Die trouwe neophyten ooit bedrogen,
Doch omgekeerd; mij laat ge in 't ledig dwalen
Om daar voor u een grooter kracht te halen;
Behandelt mij alsof 'k dat katje was
Dat voor den aap kastanjes krabde uit de asch.
6255 Maar 't is om 't even, wie 't volbrengen zal,
'k Hoop in uw Niets te vinden een Heelal.
Mephistopheles:
ik maak u eer gij gaat mijn compliment,
'k Zie hoe terdege gij den duivel kent.
Neem dezen sleutel hier.
Faust:
Dat kleine ding?
Mephistopheles:
6260 Vat hem maar aan, en schat hem niet gering.
Faust:
't Groeit in mijn hand, het bliksemt, licht en gloeiti
Mephistopheles:
Bespeurt ge reeds wat er mee is gemoeid?
De sleutel zal den juisten weg wel toonen.
Volg hem omlaag tot waar de moeders wonen.
6240

6265

Faust (huiverend):
De moeders 1 Telkens huiver ik er van.
Waarom 'k dat woord maar niet verdragen kan?
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Mephistopheles:
Slechts de bekromp'ne huivert voor een woord.
Wilt ge slechts hooren wat ge al hèbt gehoord?
U schrikke niets, al klinkt het onbekend,
6270 Ge zijt aan 't wonderbaarlijke gewend.
Faust:
Maar ik zoek in verstarring niet mijn vreugd;
Het huivren is des menschen schoonste deugd.
Hoe ook der wereld spot hem moog' bekoelen:
Ontroedslchkaij'nbgrepvol.
Mephistopheles:
6275 Verzink dan thansl Of stij g l kon 'k ook wel spreken;
Dat is hetzelfde. Ontvlucht nu het geboor'ne,
In der ideeën ruimte-.ontrukte streken;
Verlustig u in het reeds lang verloor'ne.
Als wolken weemlen zij in dat verblijf.
6280 Den sleutel zwaai, maar houdt ze u van het lijf.
Faust (in geestdrift) :
Welaanl hem vattend voel 'k opnieuw mij sterk.
De borst verruimd, óp naar het groote werk.
Mephistopheles:
Een gloei'nde drievoet doet .0 eindlijk kond,
Dat ge bereikt hebt d'allerdiepsten grond.
6285 Bij zijnen schijn zult ge de Moeders zien;
Dié zit, die staat, een andre loopt misschien,
G'aanschouwt het eeuwig vormen en hervormen,
Van eeuw' gen zin de eeuwig vaste normen,
Omzweefd door beelden aller creaturen.
6290 Zij zien u niet, zij zijn slechts schimfiguren.
Ge zijt in groot gevaar, doch wees niet laf
En schrijdt onmiddlijk op den drievoet af;
Raak hem dan aan met uwen sleutel....
Faust (maakt een gebiedend gebaar met den sleutel).
Mephistopheles:
Goedl
Hij volgt u als een trouw knecht op den voet,
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En rustig rijst ge omhoog, fortuin helpt mee
En eer ze 't merken zijt ge weer terstee.
Hebt ge hem eenmaal maar hierheen gebracht,
Held en heldin roept ge op dan uit den nacht
Als eerste die deez' daad durfde bestaan;
6300 Zij is volvoerd, en gij hebt het gedaan,
En voortaan voor uw magische geboden
Vormen zich uit den wierooknevel goden.
Faust:
En thans? Wat nu?
Mephistopheles: Uw wezen dale neder.
Stamp en verzinki Stamp, en ge stijgt alweder.
Faust (stampt en verzinkt).
Mephistopheles:
6305 Als nu die sleutel hem maar niet dupeertl
Ik ben nieuwsgierig of hij wederkeert.
6295

HEL VERLICHTE ZALEN.
KEIZER en VORSTEN. HOF in beweging.

Kamerheer (tot Mephistopheles):
Gij zijt ons nog die geesten-scène schuldig;
Maak voort, want onze Heer wordt ongeduldig.
Hofmaarschalk:
Zoo juist nog vroeg Zijn Majesteit er naar,
6310 Uw treuz'len hoont hem, maakt dus alles klaar.
Mephistopheles:
Juist daarom is mijn helper heengegaan,
Hij pakt de zaak zeer grondig aan;
Werkt met bijzondren ijver, stil
In d'afzondring van zijn gepeizen,
6315 Want wie dien schat, de schoonheid, lichten wil,
Behoeft de hoogste kunst.... magie der wijzen.
Hofmaarschalk:
Wat ge voor kunsten aanwendt raakt me niet.
De keizer wil 't.... dus zorgt dat hij iets ziet.
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Blondine:
Eén woord, mijnheert Nu ziet ge een blanke huid,
6320 Maar ach, hoe ziet ze er in den zomer uit!
Besproeid met honderd roode en bruine vlekken
Die ergerlijkst mijn blanke teint bedekken!
Een middelt
Mephistopheles:
Jammer van zoo'n heerlijk schatje,
In Mei bespikt reeds als een pantherkatje!
6325 Vorschrkuit en paddentong gekohobeerd;
Bij volle maan met zorg gedistilleerd,
En als zij afneemt prompt er op gestreken.
De lente komt, de sproetjes zijn geweken.
Brunette:
Elk schijnt op goeden raad van u te hopen,
6330 Geef mij er ook een dan : Een wintervoet
Verhindert mij het dansen en het loopen;
Belemmert zelfs me in 't brengen van mijn groet.
Mephistopheles:
Vergun dat ik u aanraak met mijn voet.
Brunette:
Een teeken, bij verliefden hoog in eer.
Mephistopheles:
6335 Een trap van mij, kindlief, zegt nog iets meer.
Gelijk hoort bij gelijk, wat men ook lijdt,
Voet geneest voet, zoo is 't met elk orgaan.
Ik hoef hem niet terug .... kom naast mij staan....
Brunette (schreeuwend):
Au, au ! die brandt, die kwam niet zachtjes aan!
6340 Een paardehoef t
Mephistopheles: Uw kwaal zijt ge erdoor kwijt!
Dans met uw liefste nu maar weer gerust,
Deel heimlijk voetjes uit zooveel 't u lust.
Dame (naar voren dringend) :
Laat mij toch door! Ondraaglijk is mijn smart,
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Ziedende woelt zij in mijn diepste hart 1
Nog gister zocht hij heil slechts in mijn oogen,
Nu babbelt hij met haar, heeft mij bedrogen.
Mephistopheles:
Bedenkelijk, maar luister eens naar mij.
Treedt als ge kunt, hem onbemerkt terzij;
Geef met dit kooltje een streep hem op zijn mouw,
6350 Mantel of schouder, gansch naar willekeur,
En in zijn hart voelt hij lieflijk berouw.
Ge slikt daarna het kooltje door terstond,
Geen wijn, geen water brengt gij aan uw mond,
En hedennacht nog smacht hij voor uw deur.
Dame:
6355 Het is toch geen vergif?
Mephistopheles (verontwaardigd):
Wat meer ontzag 1
Zoo'n kool vindt ge zoo licht niet weer:
Debrandstplwozijg
Vlamde niet fel genoeg dien keer.
Page:
Ik ben verliefd, men houdt mij niet voor vol.
Mephistopheles (ter zijde):
6360 'k Moet, wil ik luistren, draaien als een toll
(tot denPage.) Ge moetniet op de jongste spekuleeren,
De oudren zullen beter u waardeeren.
(Anderen dringen op.)
Welk een karwei I ze komen me overstelpen;
Straks moet 'k mij nog met waarheid gaan behelpen.
6365 Geen slechter hulp] Nu komt het er op aan.
0 Moeders, Moeders] laat toch Faust weer gaan]
(Omzichend)
De lichten branden dof reeds in de zaal,
Het hof komt in beweging altemaal;
Achter elkaar schrijden ze in staat' ge rijen
6370 Door lange gangen, verre galerijen,
Tot ze bijeen zijn in de wijde hal

6345
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Die nauw bevatten kan zoo groot getal.
Tapijten hangen breed uit langs de muren,
In hoek en nis geha rn aste figuren;
6375 Hier hoeft, dunkt mij, geen tooverspreuk gesproken;
De geesten komen hier van zelf wel spoken.
RIDDERZAAL
Schemerige verlichting. DE KEIZER en zijn HOF zijn binnengekomen.

Heraut:
Mijn oude taak, het schouwspel aan te konden,
Komen onzichtbre geesten mij verzwaren.
Vergeefs tracht men uit redelijke gronden
6380 Al dit verward gebeuren te verklaren.
Zetels en stoelen zijn reeds bij de hand,
Den keizer plaatst men recht over den wand,
Op zijn gemak beschouwt hij op 't tapijt
De krijgstooneelen uit een grooter tijd.
6385 Thans zitten allen, Heer en hof, in 't rond,
En bank op bank kringen op d' achtergrond.
Vertrouwlijk dringt er menig minnend paar
In 't scheemrig geestenuur dicht bij elkaar.
En thans, nu allen hebben plaats genomen,
6390 Zijn wij gereed, de geesten kunnen komenl
(Bazuinen.)
Astroloog:
Beginne 't spel dan dadelij k l Welnul
In 's keizers naam, gij wanden, opent ul
Niets let het meer, magie is bij de hand.
't Tapijt verdwijnt, als opgerold door brand.
6395 De muur splijt open, wijkt naar weerszij heen,
Een diep theater lijkt daar opgericht,
Ons overstraalt een wonderbaarlijk licht,
Zoo laat mij dan 't proscenium betrêen.
Me p h i s t o p h e l e s (uit zijn sou f leurshokje opduikend):
Op deze plaats verwacht ik ieders gunst;
6400 Inblazing is des duivels redekunst,

Goethe: Faust II.
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(tot den Astroloog.)
Gij kent de maar der sterren in hun baan
En zult mijn fluistren meesterlijk verstaan.
Astroloog:
Door tooverkracht verrijst hier voor uw oog
Een oude tempel, forsch van bouw, omhoog.
6405 Atlas gelijk, die eens den hemel droeg,
Rijen de zuilen er, stevig genoeg
Om heel de rotslast veiliglijk te schragen,
Twee konden best een heel gebouw reeds dragen.
Architek.t:
Dat heet antiek? ik kan 't niet bijster roetnen
6410 Overbelast en plomp zou ik het noemen.
Ruw hoor 'k als edel, log als grootsch thans prijzen;
'k Min slanke pijlers die hoogstrevend rijzen.
't Zenith in spitsboog, dat verheft den geest,
Wie zóó bouwt, werkt opbouwend allermeest.
Astroloog:
6415 Aanvaard in eerbied ster-gegunde stonden,
Door 't magisch woord worde 't verstand gebonden.
Maar uit de wijdste vert' koom' naderbij
De heerlijke Verbeelding, koen en vrij.
Het stoutst begeerde is 't wat ge thans bestaart ... .
6420 Onmooglijk is 't, en dus 't gelooven waard.
(Faust stijgt op aan de andere zijde van het proscenium.)
Astroloog:
Een toovenaar, in priesterlijk gewaad,
Bekransd, die 't koen begin voltooien gaat.
Een drievoet rijst met hem uit donkre scheur,
Ik meen te ruiken reeds den wierookgeur.
6425 Hij schenkt aan het verheven werk zijn zegen;
Op die manier wordt slechts iets goeds verkregen:l
Faust (grootsch):
In uwen naam, gij Moeders, die daar troont
In 't onbegrensde, eeuwig eenzaam woont
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En allen toch bijeen uw hoofd omzweven
Des levens beelden, war, maar zonder leven.
Wat ééns bestond, in heel zijn glans en schijn
Beweegt zich daar, want het wil eeuwig zijn;
En gij verdeelt het, algeweld'ge machten,
Over 't gewelf des daags danwel der nachten.
6435 't Een brengt des levens blijde stroom, het aar
Zoekt en bezweert de koene toovenaar,
Om rijkelijk een ieder, vol vertrouwen,
Het wonderwaardige te doen aanschouwen.
Astroloog:
Nauw raakt de gloei'nde sleutel aan de schaal,
6440 Of dikke nevel overzijgt de zaal;
Dringt alles binnen, golft naar wolken-aard
Gerekt, gebald, dooreen, geschein, gepaard.
En, merkt dit meesterstuk der geesten goed,
Muziek verzelt alom dien nevelvloed.
6445 Uit luch'gen klank welt een ik-weet-niet-hoe,
Uit alles ruischt een melodie ons toe;
De zuilschacht, en ook de triglyphe klinkt,
'k Geloof haast dat de gansche tempel zingt.
En uit het wierookwaas dat nederslaat,
6450 Treedt nu een jongling, sierlijk op de maat.
Hier zwijgt mijn ambt, ik hoef hem niet te noemen.
Wie kan niet zelf den schoonen Paris roemen?
Dame:
0, welk een glans van bloeiend jonglingschapl
Tweede Dame:
Gelijk een perzik, frisch en vol van sap]
Derde Dame:
6455 Die teer gelijnde, zoet-zwellende lippen]
Vierde Dame:
Gij zoudt wel aan dien beker willen nippen]
Vijfde Dame:
Wat is hij schoont Hoewel nu juist niet fijn.
6430
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Zesde Dame:
Een beetje hoflijker mocht hij wel zijn1
Ridder:
'k Herken gemakkelijk den schepersknecht,
6460 Maar voor een prins zijn zijn manieren slecht.
Ander Ridder:
Nu ja, half naakt is hij wel schoon misschien;
Maar 'k moest hem eerst eens in een harnas zien.
Dame:
Hij vleit zich weeklijk neder, ongenood.
Ridder:
Ge zat wel gaarne veilig op zijn schoot.
Andere Dame:
6465 Hij buigt den arm boven zijn hoofd .... bekoorlijk I
Kamerheer:
Zoo'n onbeschoftheid vind ik onbehoorlijk.
Dame:
Gij mannen hebt altijd wat aan te merken.
Zelfde Kamerheer:
Voor 's keizers oog 1 Dat doen alleen maar vlerken.
Dame:
Hij waant zich heel alleen. 't Is immers schijn.
Zelfde Kamerheer:
6470 Een schouwspel zelfs behoort hoflijk te zijn.
Dame:
Zacht heeft de slaap den schoone overmand.
Zelfde Kamerheer: •
Hij snurkt direct. Natuurlijk is 't.... frappant !
jonge Dame (verrukt):
Wat geur, gemengeld door den wierook is 't
Die mij het hart zoo inniglijk verfrischt?
Oudere Dame:
6475 Ja waarlijk, diep dringt hij mij in den boezem.
Die komt van hèm.
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Oudste Dame: Het is des wasdoms bloesem,
Gelijk Ambrosia in hem bereid
En door de atmosfeer in 't rond verspreid.
(Helena treedt te voorschijn).
Mephistopheles:
Dat is zij I Omtrent hààr ben ik gerust.
6480 Mooi is zij stellig, maar niet wat ik lust.
Astroloog:
Voor mij valt ditmaal verder niets te doen
'k Erken het eerlijk, als man van fatsoen.
De schoone nadert .... had ik vuur'ge tongen —
De schoonheid werd van ouds zóó vaak bezongen -6485 Zichzelf-ontrukt wordt elk dien zij bekoorde;
Téhogbeunstidwazjhore.
Faust:
Heb ik nog oogen? Is dan weer diep in
Mijn hart der schoonheid rijke bron ontsproten?
Mijn gruweltocht brengt mij zeldzaam gewin!
6490 Hoe nietig leek mijn wereld, on-ontsloten!
Hoe werd zij sinds mijn priesterschap weer wijd;
Begeerlijk in haar vaste duurzaamheid!
De kracht tot aad'men zij voortaan me ontzeid
Zoo ik na hààr mij wen weer aan 't gewone!
6495 De schoone schim, die mij reeds ééns vervoerde,
In tooverspiegling zaalg ontroerde,
Een schuimbeeld was zij slechts van déze schoone.
Gij zijt het, wie ik 't driften aller krachten,
Al neiging, aller hartstocht smachten,
6500 Al liefde, aanbidding, waanzin breng ten tol!
Mephistopheles (uit het souffleurshok):
Beheersch u toch, en val niet uit uw rol!
Oudere Dame:
Forsch, welgebouwd, alleen het hoofd te klein.
jongere:
Ziet eens zoo'n voet! Hij kon niet plomper zijn!
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Diplomaat:
'k Mocht méér vorstinnen zooals zij ontmoeten
6505 Mij dunkt ze is schoon, van 't hoofd tot aan de voeten.
Hoveling:
Zij nadert hem in arglistige vreugd.
Dame:
Hoe leefijk lijkt zij naast zoo reine jeugd.
Dichter:
Van hààr stralende schoonheid glanst ook hij.
Dame:
Endymion en Luna .... 'n schilderijl
Dichter:
6510 Preciest Zij schijnt ter aarde neer te zinken;
Zij buigt zich over om zijn aêm te drinken.
Benijdenswaard] — Een kus. -- De maat is vol.
Duenna:
Voor alle menschen ! Dat wordt toch te dol 1
Faust:
Vreeslijke gunst dien knaap!
Mephistopheles:
Kalm, houdt u stil.
6515 Laat toch dat spook haar gang gaan naar zij wil.
Hoveling:
Nu sluipt zij heen, lichtvoetig ; hij ontwaakt.
Dame:
Zij ziet wel om, maar doet of 't haar niet raakt.
Hoveling:
Hij kijkt verbaasd om 't wonder hem geschied.
Dame:
Voor hààr is het geen wonder wat zij ziet.
Hoveling:
6520 Vol gratie wendt zij zich nu weder om.
Dame:
Ik merk het al, zij neemt hem in de leer.
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In zoo'n geval zijn alle mannen dom;
Ook hij denkt zeker : 't was voor d'eersten keer.
Ridder:
Zij mag er zijn. Ze is vorstelijk.-sereen.
Dame:
6525 Zulk een boeleerster l Ik noem het gemeen.
Page:
'k Was graag in zijn plaats zoo met haar alleen.
Hoveling:
Wie zou er, ooit aan zulk een net ontkomen?
Dame:
Dat kleinood werd in veler hand genomen.
Ook het verguld is taam'lijk afgesleten.
Andere Dame:
6530 Van tien jaar af heeft zij zich reeds vergeten.
Ridder:
Elk neemt van wat zich aanbiedt 't allerbest'.
Ik zou al blij zijn met deez' schoone rest.
Geleerde:
Ik zie haar duidelijk, maar of zij 't is
Lijkt mij, ik zeg het vrij, nog niet gewis.
6535 Aanwezigheid verleidt tot overdrijving,
Ik houd bij voorkeur me aan beschrijving.
Daar lees ik dan dat werkelijk zij allen
Trojaanschen grijsaards bijster heeft bevallen.
En naar 't mij voorkomt klopt dat hier volkomen:
6540 Ik ben niet jong .... toch heeft ze me ingenomen.
Astroloog:
Geen knaap nu meert Als een stoutmoedig man
Omvat hij haar, die nauw zich weren kan.
Hoog heft zijn arm haar op, hij is haar baas....
Zal hij haar schaken?
Faust:
Wat? Vermeetle dwaas l
Nu is het wal
6545 Ge waagt.... ge luistert niet?
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Mephistopheles:
Ge schept toch zelf dit hokus-pokus-spell
Astroloog:
Eén woord nog maar: ik noem dit schouwspel na
Al wat ik zag de „Roof van Helena" I
Faust:
Wat roof! Ben ik niet hier om 't te verhoeden?
6550 Heb ik deez' sleutel dan niet in mijn hand?
Hij leidde mij door gruwlen, golf en vloeden
Van eenzaamheden naar dit vaste strand.
Hier vat ik voeg Hier zijn het werklijkheden:
Met geesten wordt hier door den geest gestreden;
6555 Het groote Dubbelrijk wil ik betreden!
Zoo ver ze ook was, kan ze ooit mij nader zijn?
Ik zal haar redden en ze is dubbel mijn!
Ik waag 't. Gij Moeders moet het wel gedoogen,
Hem, die haar kent, wordt zij niet meer onttogen!
Astroloog:
6560 Faust, Faust! Wat doet ge)
Zal hij met geweld
Haar grijpen?
Reeds verwaast zij en versmelt.
Hij raakt den jongling met zijn sleutel aan ....
Wee ons.... een oogenblik, en 't is gedaan!
(Ontploffing. Faust ligt ter aarde. De geesten lossen
zich in nevel op.)
Mephistopheles (neemt Faust op den schouder):
Daar hebt ge 't nu! met narren zich beladen
6565 Moet toch per slot den duivel zelve schaden.
(Duisternis. Tumult.)
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GOTISCH VERTREK
Smal, hoog-gewelfd, vroeger van FAUST, onveranderd.

M e p h i s t o p h e l e s (van achter een gordijn te voorschijn tredend. Terwijl hij het openslaat en omkijkt,
ziet men Faust, uitgestrekt op een oudertivetsch bed
liggen) :

Hier lig, rampzalige, verleid
Tot noó te ontknoopen liefdeband)
Wien Helena verlamt, bevrijdt
Zoo licht niet weder zijn verstand.
dom zich heen ziend)
6570 Wààrheen ik zie, omhoog, in 't rond,
Al-onveranderd bleef het, ongedeerd:
De doffe ruiten zijn wat minder bont,
De spinnewebben hebben zich vermeerd;
Verstijfd is de inkt, vergeeld is het papier;
6575 Maar alles op zijn plaats gebleven:
Zelfs ligt de ganzepen nog hier,
Waarmede Faust 't contract heeft onderschreven.
Ja, dieper in de schacht nog hokt
Een drup van 't bloed dat ik hem heb ontlokt.
6580 Ik wensch met zulk een éénig stuk
Den ijvrigsten verzamelaar geluk.
Aan d' ouden haak hangt ook nog d' oude pij,
Herintmadzoj
Die ik dien knaap eens heb geleerd,
6585 Waarop hij nu als man misschien nog teert.
De lust bekruipt mij werklijk weer,
In u, gij harig warme vacht,
Als een pedant docent nog eens een keer
Te doen alsof 'k de wijsheid had in pacht.
6590 Geleerden is dit spel bekend,
De duivel is 't sinds lang ontwend.

68

FAUST II.

(Hij schudt den afgenomen pels; cicaden, kevers en
motten zwermen er uit).
Koor der Insecten:
Wees welkom, wees welkom,
Patroon van ons nest.
Al zwermend en zoemend,
Herkennen we u best.
6595
Gij hebt ons geplant eens
In stilte en alleen;
Bij duizenden dansen
Wij thans om u heen.
Verbergt zich de spotgeest
6600
In 't hart nog zoo zeer,
Een pels vol met luizen
Verraadt hem wel weer,

Mephistopheles:
Welk een verrassing mij dit jong geslacht bereidt!
6605 Men taaie slechts, en de oogst volgt mettertijd.
Ik schud nog eens terdege de oude huid:
Een enkle zwiert er hier en daar nog uit. —
Omhoog, in 't rond, in honderdduizend hoeken,
Vlug, berg je, liefjes, laat je zoeken:
6610 Ginds, waar die oude doozen staan;
In perkamenten, half vergaan;
In 't stoffig brok van een mortier;
In de oogholt' van zoo'n doodshoofd hier.
Want eeuwig hooren mot en luis
6615 In zoo'n vermolmden rommel thuis.
(Hij trekt den pels aan).
Kom, dek mijn schouders andermaal,
Vandaag ben ik weer principaal.
Maar 't baat niet zelf mij zoo te heeten;
't Zijn juist de menschen die het moeten weten.
(Hij luidt de klok, die een schel, doordringend geluid
doet schallen, waarvan de wanden trillen en de deuren
open springen).
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Fa m u l u s (nader wankelend door de donkere gang) :
Welk een galmen] Welk een gillen]
Trappen, muren, wanklen, trillen.
Door de rinkelende ruiten
Flikkren weerlicht-flitsen buiten.
Zie, de vloersteen splijt; verschoven
6625
Puin valt ritslend neer van boven.
En de deur.... 't gegrendeld slot
Springt door tooverkracht kapot.
Ginds, hoe vreeselijk, daar staat
Als een reus in Faust's gewaad]
6630
Op zijn wenken, bij zijn blikken,
Voel 'k mijn knieën grondwaarts knikken.
Moet ik blijven, moet ik vlieden?
Ach l Wat zal met mij geschieden l
Mephistopheles (wenkend):
Kom nader vriend! Heet gij niet Nicodemus?
Famulus:
6635 Hoogwaarde Heer, zoo is mijn naam .... oremus.
Mephistopheles:
Dat liever niet.
' k Ben blij dat ge mij kent.
Famulus:
Mephistopheles:
Ik ken dat wel: bejaard en nog student.
Mijn waarde heer, ook de geleerdste man,
Studeert steeds door, wijl hij niet anders kan.
6640 Een kaartenhuisje zet hij in elkaar;
De grootste geest zelfs komt er nooit mee klaar.
Maar toch, uw meester is een heele Piet,
Wie kent den eedlen doctor Wagner niet,
Thans onder de geleerden nummer één!
6645 Hij houdt de gansche wetenschap bijeen;
Schraapt daaglijks nieuwe wijsheid saam.
Nieuwsgier' ge luistraars, tuk op faam,
Komen tot hem te hoop geloopen.
Zijn glans alleen straalt van 't katheder;
6620
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Hij voert den sleutel als Sint Peter;
't Onderst zoo goed als 't bovenst sluit hij open.
Hoe hij voor allen gloeit en flonkertl
Geen roep blijft naast de zijne staan;
De naam van Faust zelfs wordt verdonkerd;
6655 Hij is 't die alles heeft gedaan.
Famulus:
Vergeef, Hoogwaarde Heerl wil mij niet laken...
Als ik een opmerking mag maken....
Maar van dit alles is geen sprake:
Bescheidenheid is 't deel hem toegewezen.
6660 Het onbegrijpelijk verdwijnen
Des grooten mans doet zijnen geest verkwijnen;
Eerst bij zijn wederkomst zal hij genezen.
't Vertrek, gansch als in doctor Faustus' dagen,
Onaangeraakt sinds hij verdween,
6665 Verwacht den Meester ook nog heên;
Nauw waag ik 't binnen mij te wagen.
Wat sterrestond moet het wel wezen?
De muren schijnen u te vreezen;
Deurposten beefden, ruiten sprongen;
6670 Waart ge anders tot hier doorgedrongen?
Mephistopheles:
Waar wel de man zich schuil houdt? Ei,
Breng mij bij hem, of hem bij mij.
Famulus:
Streng heeft hij 't mij verboden, ach
Ik weet niet of ik 't wagen mag.
6675 Al maanden heeft hij anders niet gewild
Dan werken in de stilste stilt'.
Hij, een geleerde, teer van huid,
Ziet er gelijk een stoker uit,
Van 't oor tot aan den neus beroet,
6680 D'oogen gerood door fellen gloed;
Woekrend met ieder oogenblik;
Muziek lijkt hem het tang-geklik.
6650
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Mephistopheles:
Mij niet ontvangen? 'k Ben de man
Door wien hij 't gauwst zijn doel bereiken kan.
(Famulus af, Mephistopheles neemtstatigplaats).
6685 Nauwlijks heb ik hier post gevat,
Of, als van ouds, daar nadert al reeds wat.
Van het modernste slag ditmaal,
Natuurlijk grenzeloos brutaal.
Baccalaureus (uit de gang binnenstormend) :
Poort en deuren vind ik open]
Wel, dat doet mij waarlijk hopen,
6690
Dat men 't langer niet van noode
Acht om, levend, als een doode
Te vermolmen en bederven
En aan 't leven-zelf te sterven.
Deze wanden, deze muren
6695
Neigen, lang zal 't niet meer duren.
En, als wij niet gauw ontvluchten,
Hebben wij hun val te duchten.
'k Ben een durfal als maar iemand,
Maar toch : verder brengt mij niemand.
6700
Doch wat moet ik thans ervaren?
Was 't niet hier dat ik voor jaren,
Een schroomvallig en bedeesd
Grasgroen leerling ben geweest
Van die diep geleerde lichten
6705
Die mij met hun kletspraat stichtten?
Uit hun oude perkamenten
Logen ze alles wat zij kenden
Kenden l schoon 't zelf niet geloovend I
Mijn, en eigen leven doovend.
6710
Hoe? Daar in die cel? nog huist er
Een van hen in 't schemerduister?
Doch nu ik wat nader trad
Zie ik met verbazing dat
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Hij daar zit, in nog precies
't Zelfde ruige, bruine vlies.
Toenmaals leek hij taamlijk leep,
Wijl ik hem nog niet begreep.
Maar vandaag kan ik hem staan;
Flink maar op hem afgegaan 1
6720
(Mephistopheles aansprekend).
Als, oude heer, niet Lethe's troeble vloeden
Uw scheefgezonken, kale hoofd doorstroomen,
Waardeer 't dan dat ge een leerling weer ziet komen,
Ontgroeid aan de akademie-roeden.
6725 U vind ik als 'k u vroeger zag;
Ik werd van een gansch ander slag.
Mephistopheles:
Blij dat 'k u tot mij heb geluid.
Destijds was mijn respect niet minder;
De rups, de chrysalide duidt
6730 Immers reeds op den lat'ren vlinder.
In krullend haar, ira kanten kragen, Scheptet gij toen een kinderlijk behagen. —
Had ge wel ooit een staartpruikje op? —
Nu toont ge een Zweedschen kalen kop.
6735 Ge ziet er waarlijk flink uit, resoluut;
Kom maar niet thuis als absoluut.
Baccalaureus:
Wel, oude heer, al staan we op de oude plaats,
Bedenk eens goed, toch stond de tijd niet stop;
Spaar al uw dubbelzinnige praats,
6740 Wij letten thans wel beter op.
Eens hield ge een braven sukkel voor den mal;
Het kostte uw kunst toen niemendal,
Wat thans bij mij geen mensch meer waagtl
Mephistopheles:
Leert men der jeugd de waarheidwaar ze om vraagt
6745 Ofschoon ze een geelbek allerminst behaagt —
Dan, als zij achteraf, na jaren

6715
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Haar hardheid aan het eigen lijf ervaren,
Dan bluffen zij : 't kwam al uit eigen mars!
Dan heet het: Och, die Meester wist geen snars.
Baccalaureus:
6750 Of: was een schelm! Want welke leeraar licht
Ons met zijn waarheid vlak in 't aangezicht?
Een ieder weet te meerdren of te mindren,
In ernst of luim, naar 't past voor zoete kindren.
Mephistopheles:
Ja, lééren vereischt tijd, maar 'k zie, ge zijt
6755 Tot onderrichten althans reeds bereid.
Sinds vele manen, enkle zonnen,
Hebt ge aan ervaring stellig veel gewonnen.
Baccalaureus:
.
Ervaring? Alles schuim en mist!
Niet met den geest van zelfden aard.
6760 Erken, al wat men vroeger wist,
Was absoluut niet wetenswaard.
Mephistopheles dna een pauze):
Ik was een dwaas .... en 'k voelde 't wel.
Hoe leeg en kinderlijk lijkt nu mijn spel.
Baccalaureus:
Kijk, dat verheugt me; 't eerste wijze woord
6765 Dat 'k ooit nog van een grijsaard heb gehoordl
Mephistopheles:
'k Heb een verborgen gouden schat gezocht,
Maar vuile steenkool was 't dien 'k boven brocht,
Baccalaureus:
Uw kale knikker is, erken het maar,
Niet méér waard als die holle doodskop daar.
Mephistopheles (gemoedelijk):
6770 Ge weet wel niet, mijn vriend, hoe grof ge zijt.
Baccalaureus:
In 't Duitsch is leugen 't zelfde als hoflijkheid.

73

74

FAUST II.

Mephistopheles (met zijn rolstoel steeds dichter
bij het proscenium schuivend) :

Hier boven wordt mij licht en lucht benomen;
Vind ik misschien bij u een onderkomen?
Baccalaureus:
Het is aanmatigend op 't slechtst moment
6775 Nog iets te schijnen als je al niets meer bent.
Des menschen leven leeft in 't bloed : waar vloeit
Het heeter dan het in den jongling gloeit?
En dat is frisch en levenskrachtig bloed
Dat steeds nieuw leven schept uit 's levens vloed.
6780 Daar ziedt en stroomt het, daar wordt iets gedaan;
Het zwakke valt, het sterkere breekt baan.
Wat hebt, terwijl wij half de wereld wonnen,
Dan gij gedaan? Geknikkebold, bezonnen
Gepeinsd, gewikt, bij elk plan blijven staan 1
6785 Waarlijk, een koude koorts is d'ouderdom,
Winter van dwaas-geluimden nood;
Wiens jaartal boven dertig klom,
Die is alreeds zoo goed al dood,
Het best was maar bijtijds u dood te slaan.
Mephistopheles:
6790 Hier heeft de duivel verder afgedaan.
Baccalaureus:
Als ik 't niet wil, bestaat de duivel niet.
Mephistopheles (terzijde):
De duivel licht je een beentje vóór je 't ziet.
Baccalaureus:
Dit is de hooge roeping van de jeugd:
Ik schiep de wereld krachtens eigen deugd.
6795 Ik toog de zon uit zee omhoog, met mij
Begon de maan haar wisselend getij.
En ziet, de dag tooide zich langs mijn wegen,
De groenende aarde bloeide straks mij tegen,
En op mijn wenk, in dezen eersten nacht,
6800 Ontvouwde heel het sterrenheir zijn pracht.
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Wie, zoo niet ik, verloste u uit de keten
Van burgermans benauwd, bekrompen weten?
Maar ik, gansch vrij, zooals mijn geest mij richt,
Volg blijgemoed mijn innerlijke licht:
6805 En voorwaats schrijd ik, zelf-Verrukt en vlug;
Vóór mij het licht, het duister in den rug,
(af.)
Mephistopheles:
Origineel] verdwijn in al uw pracht]
Hoe diep zou u het inzicht krenken:
Wie kan iets zots, wie iets verstandigs denken
6810 Dat niet voorheen reeds werd bedacht? —
Doch zelfs ook deze doet ons niet veel kwaad;
Na enkle jaren zal 't wel anders zijn.
Hoe dwaas de most zich ook te buiten gaat:
Hij gist ten slotte toch tot wijn.
(Tot het jongere parterre, dat niet applaudiseert.)
6815 Ge blijft bij deze woorden koud?
Ik reken 't, kindren, u niet aan.
Bedenkt: de duivel is al oud;
Wordt oud dan om hem te verstaan.
LABORATORIUM.
Middeleeuwsch; omslachtige, onbeholpen toestellen voor fantastische doeleinden.

Wagner (bij den haard) :
Weer dreunt de klok, schrikklijke machten
6820 Schudden de roet-beslagen muren.
Niet langer kan het ernstig wachten
In zulke onzekerheid meer duren.
Reeds klaren óp de duistre nachten;
Reeds gloeit er binnen de phiool
6825 Iets als een levend brokje kool;
Ja, een karbonkel, welks geflonker
Bliksemend uitstraalt door het donker.
Er doemt een heldre, witte gloed....
0, stel mij ditmaal niet teleur! -6830 Ach heer, wat klopt daar aan de deur?
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Mephistopheles (binnen tredend):
Gegroet mijn vriend, ik meen het goed.
Wagner (angstig):
Wees welkom bij deez' sterrestond.
(Fluisterend.)
Doch houdt uw woord en adem in den mond.
Een heerlijk werk is dra tot stand geraakt,
Mephistopheles (nog zachter):
6835 Wat is dat dan?
Wagner (noch zachter) :
Er wordt een mensch gemaakt.
Mephistopheles:
Een mensch ? En welk verliefde paar
Hebt ge in den schoorsteen opgesloten?
Wagner:
Teelen naar d' oude mode? Dat ons God bewaar' l
Een kinderspel voor idioten]
6840 De teedre stip, waar 't leven uit ontsprong;
Lieflijke kracht, die uit het binnenst drong,
Die nam en gaf, om zelf zich te formeeren;
Om 't naaste 't eerst, dan 't vreemde te assumeeren;
Zij is ontzet thans uit haar waardigheid.
6845 En zoo het dier zich nog daarmee vermeidt,
De mensch moet voortaan, met zijn grooten geest,
Toch reiner, hooger oorsprong hebben dan het beest.
(Tot den haard gekeerd.)
Het licht al, zieti nu mag ik toch verwachten,
Dat, als we uit honderd stoffen trachten,
6850 Door menging — want op menging komt het aan
Geleidlijk menschenstof te composeeren,
Haar in een kook-kolf verluteeren
En dan terdege kohobeeren,
Het werk in alle stilte wordt gedaan.
(Weer tot den haard gekeerd.)
6855 Het groeiti De massa komt tot klaarheid;
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Mijn overtuiging blijkt de waarheidl
Wat men in de natuur een schoon mysterie hief,
Wij durven het met ons verstand probeeren;
Wat zij zich eens organiseeren liet,
6860 Dat laten wij kristalliseeren.
Mephistopheles:
Wie lang leeft, heeft al veel ervaren;
Voor hem kan er niets nieuws meer op deez' aard
'k Heb, reizende in mijn leerlingsjaren, [geschiên.
Al menig kristallijnen mensch gezien.
Wagner (steeds lettend op de phiool) :
6865 Het bliksemt, balt te saam, zwelt aan l
Nu moet het dad'lijk komen gaan.
Dwaas lijkt aanvanklijk iedre grootsche idee;
Mar'toevlkni awre;
Want hersenen, als deze denkensree,
6870 Kunnen wel zelf den denker maken.
(In verrukking starend naar de phiool.)
Hoort, hoe met forschen klank de kolf nu schalt l
Zóó moet het gaan, vertroeblen, eerst, dan klaren...
Ikziensrljgta'
Een aardig manneke gebaren.
6875 Wat dan de wereld wel nog meer verwacht?
't Geheim is aan den dag gebracht.
Als ge naar dit geluid slechts hoort,
Het wordt tot stem, tot spraak, tot woord I
Homunculus (uit de phiool tot Wagner) :
Wel vadertje, hoe is 't? Niet meer gemard,
6880 Het was geen grap. Druk me aan uw teeder hart!
Marnietvs,dkolfzuneprig
Dat is een eigenschap der dingen:
Schijnt voor 't natuurlijke 't heelal te klein,
't Kunstmatige wil nauw-besloten zijn.
(Tot Mephistopheles.)
6885 Hoe nu, heer neef, gij schalk, zie ik u hier;
Zoo juist van pas? Dat doet mij echt plezier.
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Een gunstig lot leidt u hier bij ons binnen,
Want nu 'k er ben, moet 'k toch ook iets beginnen.
'k Zou dad'lijk tot het werk mij willen schorten;
6890 Uw handigheid zal mij den weg wel korten.
Wagner:
Eén woord nog slechts? 'k Moest mij tot nu steeds
(schamen,
Als oud en jong met hun problemen kwamen.
Bijvoorbeeld dit: tot nu begreep nog geen,
Hoe passen ziel en lichaam zoo bijeen?
6895 Zoo vast als moest hun bond voor eeuwig duren;
Terwijl ze elkaar toch 't leven steeds verzuren.
En verder ....
Mephistopheles: Zwijg] Ik zou nog liever vragen
Hoe 't komt dat man en vrouw elkaar zoo slecht
(verdragen.
Vriend, daarmee komt ge nimmer tot een end.
6900 Hier 's iets te doen; dat wil die kleine vent.
Homunculus:
Te doen? Wat dan?
Mephistopheles (op een zijdeur wijzend):
Toon hier eens je talent]
Wagner (steeds naar de pbiool kijkend) :
Ik vind dat jij een aardig baasje bent.
(De zijdeur opent zich, men ziet Faust, uitgestrekt
op het rustbed.)
Homunculus (verwonderd):
Niet mist
(De phiool ontsnapt aan Wagner's handen, zweeft
boven Faust en belicht hem.)
Een schoone omgeving] Water klaar,
In 't bosch een schaar van half-ontkleede vrouwen.
6905 De lieve diertjes, 't wordt steeds fraaier daar]
Doch ééne bovenal is schoon te aanschouwen,
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Uit hoogsten helden-, wellicht goden-stam.
Zij laat het heldre nat den voet omspoelen,
Om dan des lichaams blanke levensvlam
6910 In 't smijdig vloeiende kristal te koelen.
Doch welk geruisch van rap-geklepte zwingen;
Wat bruisen, plassen, woel'ge rimpelingen?
De meisjes vluchten schuchter ov'ral heen;
Doch, rustig, blijft de koningin alleen,
6915 En ziet in fier en vrouwelijk verblijen
Der zwanen vorst zich aan haar knieën vlijen:
Mak en vertrouwlijk laat hij met met zich spelen.
Maar plotsling komt een nevel hen omzweven
En hult in sluiers, dichtgeweven,
6920 Het lieflijkste aller tafereelen.
Mephistopheles:
Waarmede gij ons hier al niet verrastl
Zoo klein ge zijt, zoo groot zijt ge als fantast;
'k Zie niets.
Homunculus:
'k Geloof het graag. Gij uit het Noorden,
In een omnevelde eeuw geboren,
6925 In nacht van ridderdom en paperij;
Hoe ware uw blik ooit frank en vrij?
In duisternis slechts voelt ge u thuis. —
(Rondziende.)

Verbruind gesteent', leelijk, bemodderd;
Spitsbogen, tierlantijn-omflodderdl
(op Faust wijzend.)
6930 Ontwaakt hij hier, zoo dreigt ons nieuwe nood;
Hij blijft direct ter plaatse dood.
Woudbeken, zwanen, naakte schoonen,
Zijn 't die zijn droom voorvoelend ziet.
Hoe zou die ooit hier willen wonen?
6935 Zelfs ik, zoo schikk'lijk, kan het niet.
Van hier met heml
Mephistopheles: Die uitweg lokt mij wel.
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Homunculus:
Beveel een krijgsman tot den strijd,
Een meisje leidt ten dans of spel,
Ge vindt hen dadelijk bereid.
6940 Juist is er, naar 'k mij heb bedacht,
Klassieke Heksensabbat-nacht.
Hij wordt door 't toeval wel verwend;
Dààr is hij in zijn element.
Mephistopheles:
Van zoo iets heb ik nooit vernomen.
Homunculus:
6945 Hoe zou het u dan ook ter oore komen?
Uw spoken hooren allen tot de romantiek;
Doch een waarachtig spook is ook klassiek.
Mephistopheles:
En waar moet thans dan onze vlucht naar toe?
Ik ruik alreeds antiekerig gedoe.
Homunculus:
6950 Noordwestlijk ligt waar gij u 't liefst verpoost,
Wij echter koersen dezen keer zuidoost.
Waar door het laagland, tusschen struik en woud,
Peneios stroomt, in stille en vochte bochten.
De vlakte wijkt tot aan der bergen krochten,
6955 Omhoog ligt Pharsalus, nieuw en toch oud.
Mephistopheles:
Wee mij, van hierl blijf mij met dat gekijf
Van tyrannie en slavernij van 't lijf.
't Verveelt mij, want 't is nauwlijks afgedaan,
Of zij beginnen weer van voren aan;
6960 En niemand merkt dat Asmodee hem fopt,
Die achter alles zit verstopt.
Zij vechten zoo het heet om vrijheidsrechten;
Maar wel bezien, zijn 't knechten tegen knechten.
Homunculus:
Laat toch den mensch zijn tegenstrijdig wezen,
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Een ieder moet zich weren naar hij kan;
Van knaap af, zoo wordt hij ten laatste een man.
Hier is 't de vraag : hoe dézen te genezen.
Weet gij iets zoo beproef 't eigen getoover;
Kunt gij het niet, laat het dan mij maar over.
Mephistopheles:
6970 Hier ware menig Brocken-kunst van pas,
Als 't niet bij heidenen verboden was.
Het Griekenvolk was nooit zoo heel veel waard,
't Verblindt slechts door zijn zinnelijken aard,
Verlokt des menschen borst tot blijde zonden;
6975 De onzen heeft men duister steeds gevonden.
Wat nu?
Homunculus: Ge raakt nog al niet licht van streek,
En als ik van Thessaalsche heksen spreek,
Zei 'k niet te veel, naar het mij docht.
Mephistopheles (begeerig):
Thessaalsche heksen? Dat zijn creaturen
6980 Naar wie ik lang reeds heb gezocht.
Wel denk ik dat men 't zou bezuren
Zoo men ze alnachtlijk vrijen mocht.
Maar één bezoek, één proefje....
Uw mantel, snel 1
Homunculus:
Ook om den ridder heengeslagen)
6985 Die lap zal, zooals vroeger, wel
Ook thans u beiden kunnen dragen.
Ik licht u voor.
Wagner (angstig): En ik?
Wel, gij
Homunculus:
Blijft thuis voor de gewichtigste karwei.
Gij blijft ontvouwen de oude perkamenten,
6990 Vergaart naar voorschrift 's levens elementen
En voegt voorzichtiglijk ze bij elkaar.
Bedenk het Wàt, en meer nog 't Hoe bezie
En terwijl ik de wereld wat doorwaar,
6965
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Ontdek ik nog wel 't puntje op de i.
Dan is het doel bereikt, verdien
Het waardig loon voor zulk een edel streven:

Goud,ernmgzlaevn,
En wetenschap en deugd .... ook nog misschien.
Vaarwell .
Wagner (bedroefd) : Vaarwel 1 Het drukt mij 't hart
[terneer.
7000 Ik voel het wel: ik zie u nimmer weer.
Mephistopheles:
Nu ten Peneios, vlug en vlot]
Neef lijkt terdege uitgeslapen.
(Tot de toeschouwers).
Wij zijn af hanklij k toch per slot
Van schepsels door onszelf geschapen.
KLASSIEKE WALPURGISNACHT.
VLAKTE VAN PHARSALUS.
Duisternis.
Erichto:
7005 Ten gruwelfeest van dezen nacht, als vaker reeds,
Verschijn ik hier, Erichtho, ik, de sombere;
Niet zoo afschuwlijk als haatlijke dichters mij
Lasterlijk schilderen. . . . want nimmer neemt een eind
Hun lof en blaam .... Reeds lijkt mij heel het dal
[wijdheen
7010 Door 't bleek gegolf van grauwe tenten overspreid ;
Een nabeeld van dien zorg en gruwelrijksten nacht.
Hoe dikwijls reeds herhaalt het zich 1 En zal zich steeds
In eeuwigheid herhalen .... Niemand gunt het rijk
Een'adr;hémgute-i'dorkacht
[verwierf
7015 En krachtig heerscht.Wantieder diezijnbinnenstZelf
Niet te beheerschen weet, beheerschte gaarne toch
Des buurmans wil, naar eigen trotsche zin begeert.-Doch hier werd eens een machtig voorbeeld uitge-[streên :
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Hoe zich geweld tegen geweld'ger macht verzet,
Der vrijheid schoonen, duizendbloem'gen krans
[verscheurt,
Starre laurier zich om het hoofd des heerschers rondt.
Hier droomde Magnus zijner jonge grootheid bloei;
Loerend op weegschaals doorslaan waakte Caesar
[gindst
Zij gaan zich meten .... wien't geluk loech is bekend.
7025 Wachtvuren gloeien, slaan omhoog hun rood gevlam,
De bodem wasemt weerschijn van vergoten bloed;
En aangelokt door 's nachts wonderen tooverglans,
Komen der Grieksche sagen schimgestalten saam.
Rond alle vuren waren vaag, of zitten neer
7030 Behaaglijk fabelwezens uit een vroeger tijd.
De maan, wel onvolkomen, maar toch lichtend klaar,
Verrijst, haar milden glans verspreidend overal.
Der tenten drogbeeld wijkt, de vuren branden
[blauw. —
Doch boven mij .... welke onverwachte meteoorl
7035 Het straalt en overstraalt iets als een lichaamsklomp.
Hier speur ik leven, en geoorloofd is 't mij niet
Het levende te nad'ren wijl ik 't schaden moet.
Dat brengt me in kwaden roep en voegt mij niet.
Reeds zinkt het neer.... laat mij voorzichtig het
[ontgaan!
(Zij verwijdert zich).
7020

De LUCHTVAARDERS boven.

Homunculus:
7040 Nog een enkle ronde zweeft
Boven 't huivringwekkend spoken
Dat die gruwelvuren heeft
't Gansche dal door aangestoken.
Mephistopheles:
Als door 't noordlijk wolkenraam
7045 Zie 'k ook hier het spookgespuis
In een woestenij te saam;
En ik voel me er even thuis.
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Homunculus:
Ziet ge die daar vóór ons, lang
En wijdstappend henenschrijden?
Mephistopheles:
7050 Wel, zij werd waarschijnlijk bang,
Toen ze ons door de lucht zag rijden.
Homunculus:
Laat haar gaanl — Leg hem daar neder,
Uwen ridder, en direct
Keert het leven in hem weder,
7055 Dat naar 't fabelrijk hem trekt.
Faust (den bodem aanrakend) :
Waar is zij ....
Homunculus: Zou 't niet kunnen zeggen.
Doch hier weet men 't wel uit te leggen.
Ge moogt hier haastig, vóór het dagen,
Van vlam tot vlam haar zoeken gaan.
7060 Wie tot de moeders zich dorst wagen,
Kan 't allerzwaarste zelfs bestaan.
Mephistopheles:
Ook ik voel mij hier op mijn plaats,
En 'k weet voor ons waarlijk geen bet'ren raad
Dan: ieder zoeke langs de vuren
7065 Op goed geluk zijn eigen avonturen.
Totdat ge ons, kereltje, weer ras
Vereent door 't stralend dreunen van uw glas.
Homunculus:
Zóó zal het bliksemen en dondrenl
(De kolf dreunt en straalt geweldig).
Nu welgemoed tot nieuwe wondrenl
Faust (alleen):
'k Hoef mij 't hoofd niet meer te
7070 Waar is zij?
Was 't niet deez' bodem die haar droeg, [breken,
Was 't niet dit water dat haar tegensloeg,
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Zoo is 't de lucht, die ik haar taal hoor spreken l
Hier, door een wonder, op Helleenschen grond l
7075 Ik voelde dadelijk reeds waar ik stond.
Hoe frisch doorstroomt mij, slaper, nieuwe gloed;
Hier sta ik, een Antwus van gemoed.
En nu 'k hier zooveel wonderbaarlijks vind,
Doorvorsche ik eerst dit vlammenlabyrinth.
(Verwijdert zich).
BOVENLOOP VAN DEN PENEIOS.
Mephistopheles (in 't rond spiedend):
7080 Doch nu ik zoo langs deze vuurtjes dwaal,
Voel 'k mij toch vreemd, en min of meer beklemd.
Haast alles naakt, slechts hier en daar gehemd,
Sfinxen en Grijpen schaamtloos en brutaall
En wat niet al, bevleugeld of behaard,
7085 Van voren of van achter 't oog vervaart l
Wel zijn ook wij hartgrondig onfatsoenlijk,
Maar het antieke is 't krasser toch dan doenlijk.
Men moest hen eens moderner mores leeren
En naar de mode kleeden of besmeeren.
7090 Afstootend volkje
Maar het zal wel moeten
Dat 'k hen, als gast, behoorlijk ga begroeten. —
Heil, vrouwen schoon en wijze vogels grijs!
Grijpvogel (snerpend) :
Niet grijs, maar Grijp. Niemand stelt het op prijs
Datmenhgrijso.Idwverklant
7095 Iets van 't begrip waaraan 't zijn oorsprong dankt:
Grauw, graf en gruwlijk, grimmig, grommen, gram;
)

Ethymolgiscvandezftm,
Ontstemmen ons.
Mephistopheles: En toch, het „grif" voldoet
In d'eeretitel Grijp mij wondergoed.
G r ij p (als boven, en zoo in 't vervolg) :
7100 Natuurlijk) De verwantschap is bewezen.
Wel vaak beschimpt, maar vaker nog geprezen.
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Men grijpe nu naar meisjes, goud of kronen,
Hem die flink toegrijpt zal Fortuin beloonen.
Mieren (van de kolossale soort) :
Ge spreekt van goud?
veel hadden wij vergaard;
7105 En goed verstopt in rots en hol bewaard.
Maar d'Arimaspen vonden het, nu jouwen,
Z' ons ginder uit, zoo ver konden ze 't sjouwen.
Grijpen:
Wij zullen 't hun wel weten weer te ontrukken.
Arimaspen:
Niet in deez' vrijen jubelnacht)
7110 Vóór 't daagt is alles er door gebracht.
Het zal ons ditmaal wel gelukken.
Mephistopheles (beeft tusschen de Sfinxen plaats
genomen) :
Hoe gauw en gaarne voel 'k mij hier normaal.
't Is of ik man voor man versta.
Sfinx:
Wij fluistren onze geestentaal
7115 En gij belichaamt haar daarna.
Zeg thans uw naam, totdat we u beter kennen.
Mephistopheles:
Aan vele namen moest ik mij al wennen.
Geen Engelschen? Die reizen toch zooveel
Op zoek naar slagvelden of watervallen,
7120 Klassiek-bedompte plaatsen, oude wallen ....
Dit waar' voor hen een dankbaar tafereel.
Ook zij getuigden: op het oud tooneel
Sprak men als „Old Iniquity" mij toe.
Sfinx:
Hoe kwam men daarop?
Ik weet zelf niet hoe.
Mephistopheles:
Sfinx:
7125 Het zij hoe 't zij. Is u van sterren iets bekend?
Wat zegt ge van hun stand op dit moment?
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Mephistopheles (omhoog ziend) :
Ster valt na ster. De maan, hoewel besneden,
Schijnt helder, 'k voel vertrouwd mij hier beneden
En warm wat aan uw leeuwenvel mijn leden.
7130 Er op te klimmen zou mij zeker schaden;
Gefradslop,inkgvcharde.
Sfinx:
Spreek slechts uzelf uit, 't zal reeds raadsel zijn.
Tracht eens uw innerlijkste ziel te raden:
Den goeden mensch zoo noodig als den kwaden;
7135 Plastron bij het asketisch duelleeren;
Makker om dolle streken van te leeren;
En beide slechts om Zeus wat te amusee'ren.
Eerste Grijp (snerpend):
Ik mag hem niet.
Tweede Grijp (nog doordringender) : Wat doet hij
Beiden: [hier?
'k Vertrouw dien gluipers voor geen zier.
Mephistopheles (brutaal):
7140 Denkt ge soms dat mijn nagels slechter krauwen
Dan jullie eigen scherpe klauwen?
Probeer het maar.
Sfinx (zachtmoedig): Ge moogt hier rustig blijven.
Uw eigen vrees zal u wel weer verdrijven.
Daar waar ge thuis hoort hebt ge heel veel praats,
7145 Maar hier is, als ik 't wel heb, niet uw plaats.
Mephistopheles:
Heel appetijtlijk ziet ge er uit van boven;
Maar 't beest van onderen kan ik niet loven.
Sfinx:
Gij valschaard, dat zult ge nog bitter boeten;
Want onze klauwen zijn gezond;
7150 Slecht schrompeligen paardevoeten
Bevalt het niet in onzen bond.
(Sirenen praeludeeren omhoog.)
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Mephistopheles:
Wie zijn die vogels, die de takken
Der populieren golvend wiegen?
Sfinx:
Voorzichtig maar, dat ze u niet pakken;
7155 Wel bet'ren kon hun zang bedriegen.
Sirenen:
Ach, wat lokt u toch zoo henen
Tot het leelij k-wonderbare l
Luistert liever naar die scharen
Zoo zoet-kweelend hier verschenen,
Als het ons betaamt, Sirenen.
7160
Sfinxen (hen boonend, op dezelfde melodie) :
Dwingt ze maar eens af te stijgenl
Zij verbergen in de twijgen
Gruwelijke haviksklauwen,
Die 't u zullen doen berouwen
Zoo ge uw oor niet voor hen sluit.
7165
Sirenen:
Nijd en haat laat voortaan varen,
Klaarste vreugde laat ons garen
Die onder den hemel spruit.
Op het water en op aard'
Zij het feestlijkste gebaar
7170
't Welkom, door geen gast misduid.
Mephistopheles:
Dat zijn weer van die nieuwe foefjes,
Waar keel en snaren, lief en droefjes
Hun klanken mengelen in koor.
7175 Bij mij is zulk gevlei verloren,
Het krabbelt mij wel om mijn ooren,
Maar tot het hart dringt het niet door.
Sfinxen:
Spreek niet van hart, dat lijkt ons ijdel,
Een leeren, schrompelige buidel
7180 Komt eerder bij zoo'n tronie voor.
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Faust: (nader tredend) :
Hoe wonderbaar! 't Rondzien bevredigt mij I
In 't weerzinwekkende grootheid en kracht]
'k Voorvoel dat mij een gunstig lot hier wacht.
Die diepe blik.... waarheen verplaatst hij mij?
(op de Sfinxen doelend.)
7185 Zulk eene stond eens Oidipous te woord.
(Op de Sirenen doelend.)
Voor dezen kromde Odysseus zich in 't hennepkoord.
(op de Mieren doelend.)
Door zulken werd de grootste schat vergaard.
(Op de Grijpen doelend.)
Door genen eerlijk en getrouw bewaard. —
Een frisschen geest voel ik mij hier doordringen....
7190 Figuren groot, groot de herinneringen ....
Mephistopheles:
Ge zoudt dit vroeger hebben weggevloekt,
Maar thans komt het u best te stade;
Want waar men de geliefde zoekt,
Is hulp van monsters zelfs niet te versmaden.
Faust (tot de Sfinxen):
Gij vrouw-gedierten, antwoordt, heeft misschien
Een van u ergens Helena gezien?
Sfinxen:
Wij leefden reeds niet meer in hare dagen;
De laatste Sfinx heeft Herkules verslagen.
Aan Chiron zoudt ge 't kunnen vragen;
7200 Die draaft hier rond in dezen spoken-nacht.
Als ge hem vasthoudt hebt ge 't ver gebracht.
Sirenen:
Vragen hoeft u niet te kwellen.
Toen Odysseus bij ons wijlde —
Neen, niet smalend verder ijlde Wist hij veel ons te vertellen.
7205
Zouden 't u wel toevertrouwen,
7195
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Zoo ge slechts tot onze gouwen
Bij de groene zee woudt komen.
Sfinx:
Vriend, ge wordt weer beetgenomen.
7210 Inplaats dat ge als Odysseus doet,
Laat onzen goeden raad u binden;
Kunt ge den eedlen Chiron vinden
Dan hoort ge wat ge weten moet.
(Faust verwijdert zich.)
Mephistopheles (spijtig):
Wat krast daar klepwiekend voorbij,
7215 Achter elkaar in lange rij;
Het oog houdt nauwelijks ze bij.
Geen lichte buit voor jagerslieden.
Sfinx:
Den winterstormen vergelijkbaar,
Alcides' pijlen nauw bereikbaar
220 Het zijn de snelle Stymphaliden.
En welgemeend ook krast hun groet
Met gierensnavel en ganzevoet.
Zij zouden graag in onze kringen
Als stamverwanten binnendringen.
Mephistopheles (als geïntimideerd):
7225 Er sissen toch nog meer geluiden.
Sfinx:
Wees daarvoor maar niet al te bang.
Het zijn de koppen slechts van Lerna's slang,
Die, zonder romp, nog iets willen beduiden.
Wat schort u toch, ge komt niet tot bedaren;
7230 Wat voor onrustige gebaren 1
Waar wilt ge heen? Ga maar gerust]
Dat koor daarginds maakt u belust,
Wij zien het wel, geneer u niet en praait
De aanlokk'lijken naar wie ge uw hals verdraait.
7235 Die deernen daar, de Lamiën zijn 't,
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Glimlachend wreed en bruut-verfijnd,
Zoodat zij 't Satyrvolk behagen;
Een bokspoot kan wat bij hen wagen.
Mephistopheles:
Ge blijft toch hier, dat ik u wedervind?
Sfinxen:
Ja, maak u bij dat volkje maar bemind.
Wij, uit Egypte, zijn allang gewoon
Eeuwen te zitten op denzelfden troon.
Eerbied is 't eenigst wat wij vragen:
Wijreglndeman-e zonedagn.
Zitten voor de pyramiden
7245
Bij der volkeren gericht.
Vloeden, krijg en vrede bieden
Wij ons stoorloos aangezicht.

7240

BENEDENLOOP VAN DEN PENEIOS.
PENEIOS, omringd door WATERGEESTEN
en NYMPHEN

Peneios:
Fluister, fluister, ritslend riet!
7250 Zusters, zingt een zachter lied!
Wilgen,ruischtin edrnijgen;
Lispelt, popelsiddertwijgen,
Tot mijn onderbroken droom!
Weder wekt mij huivrend rillen,
7255 Heimlijk, albewegend trillen,
Uit mijn rust en wiegelstroom.

7260

Faust (den stroom naderend) :
Hoor ik goed? Het is als komen
Uit het loof dier wilgeboomen,
Uit die dicht-vervlochten twijgen,
Menschelijke klanken stijgen;
Of de golven schertsend babbelen;
't Windje keuvelt met hun kabbelen.
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Nymphen (tot Faust):
Het best voor u ware
Ge vleidet u neder;
7265
Verkwiktet in koelte
Uw leden weder.
Zoudt immer genieten
De u vliedende rust,
Zoo suislend en ritslend
7270
Ons fluistren u sust.
Faust:
Neen, waken wil 'kI 0 laat ze duren,
De weergalooze schimfiguren,
Zooals mijn oog ze van zich zendt.
Hoe wonder voel ik 't mij doordringen;
7275 Zijn 't droomen, zijn 't herinneringen?
Eéns hebt ge al zulk geluk gekend.
Door 't zacht bewogen, koel gebladert,
Hier, ginds, een beekje sluipend nadert;
Zij ruischen niet, zij ritslen nauw.
7280 Wel honderd bronnen, van àl zijden
Tezamnvloid,chrwjen
Tot badbasijn van blinkend blauw.
Gezonde leên van jonge vrouwen
Mag 't oog, verrukt, dubbel aanschouwen,
7285 Door 't vochte spiegelvlak weerkaatst.
Een stoeiend troepje, dartel badend,
Driest zwemmend of vreesachtig wadend;
Rumoerend plasgevecht ten laatst!
Dit moest voldoende zijn, 't behoorde
7290 Dat dit mijn oog alleen bekoorde;
Doch steeds nog verder streeft mijn zin.
De scherpe blik dwaalt turend over
Naar 't boschje ginds, welks weeldrig loover
Verbergt de fiere koningin.
7295

WonderbaarI nu zwemmen zwanen
Uit de bocht'ge waterlanen
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Majesteitelijk hen tegen,
Stil en rustig voortgedragen;
Doch vol trots en zelfbehagen
7300 Hals en snavel zich bewegen.
Eén schijnt in zijn statige rust
Meer dan d'andre zelfbewust.
Snel zich reppend zeilt hij voort,
Pralende zijn veeren bollend,
7305 Golven over golven rollend,
Dringt hij door in 't heilig oord.
En d'andren zwemmen heen en weder
Met glad en glanzend-blank gevedert,
Dan plots in schoon-onstuim'gen strijd,
7310 Zoodat de schuwe nymphen schenken
Aan hen hun aandacht slechts en denken
Alleen aan eigen veiligheid.
Nymphen:
Legt nu, zusterkens, uw oor
Op den groen-bemosten oever.
Zoo 'k mij niet vergis, dan hoor
7315
Ik 't gedreun van paardenhoeven.
Wist ik toch, wie in deez' nacht
Vlugge maar hierhenen bracht.
Faust:
't Is me als dreunde ginder d'aard
7320 Onder 'n haastig hollend paard.
Den blik daarheen!
Is dan zoo snel reeds meen
Goedgunstig lot bereikbaar?
0 wonder ongelijkbaar!
7325 Een ruiter komt daar aangedraafd,
Hij schijnt met geest en moed begaafd;
Wordt door een sneeuwwit paard gedragen.
Hij is 't! Ik weet hoe men hem noemt:
Philyra's zoon, wijdheen beroemd.
7330 Halt, Chiron, halt! Ik heb u iets te vragen.
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Chiron:
Wat is, wat is er?
Faust:
Temper toch uw vaart!
Chiron:
Ik rust nooit.
Faust:
Neem mij, 'k bid u, op uw paard.
Chiron:
Zit op ! Zoo kan ik naar believen vragen:
Hier staat ge aan d'oever. Waarheen wilt ge nu?
7335 Ik hen bereid u door den stroom te dragen.
Faust:
Waarheen ge wilt, voor eeuwig dank ik u ... .
Die tot uw eigen roem hebt opgevoed
Een gansch geslacht van mannen, sterk en vroed;
Den kring der Argonauten, al dier helden
7340 Van wie der dichtren fabelen vertelden.
Chiron:
Laat zulke lofspraak maar aan kant.
Zelfs Pallas schiet als Mentor nog te kort.
Per slot gaat elk toch maar zijn gang naar eigen trant.
Alsof 't aan alle leiding schort.
Faust:

Den arts die alle kruiden kent,
De kracht van ieder element,
Gewonden leen'ging brengt, kranken geneest,
Omarm ik, met mijn lichaam en mijn geest!
Chiron:
Werd er een held naast mij gedeerd,
7350 Ik wist hem hulp en raad te bieden;
Maar later werd mijn kunst geleerd
Door priester, heks en zulk soort lieden.
Faust:
Gij zijt de ware groote man,
Die eigen lof niet hooren kan.
7345
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Hij tracht bescheiden uit te wijken,
Doet, als bestonden zijnsgelijken.
Chiron:
Ge schijnt bedreven -in het huichlen;
Zult vorst en volk terdeeg beguichlen.
Faust:
Eén ding erkent ge dan misschien:
7360 Ge hebt de grootsten van uw tijd gezien;
Den edelsten in daden nagestreefd,
Half-goddelijk uw dagen streng doorleefd;
Doch wie wel moet er onder al die helden,
Naar uwe meening als de flinkste gelden?
Chiron:
7365 In d'eedlen Argonautenstoet
Was elk op eigen wijze flink en goed,
En naar de krachten die hij had
Vulde hij aan wat d'ander niet bezat.
De Dióskuren wonnen steeds den zege
7370 Waar weel'ge jeugd en schoonheid overwegen.
Een snel besluit en heilbrengende daden
Waren de schoone gaaf der Boreaden.
Krachtig en wijs, in raadslag te vertrouwen
Regeerde Jason, lieveling der vrouwen.
7375 Dan Orpheus: zacht, en altijd stil-aandachtig,
Sloeg hij zijn lier, toch meer dan andren machtig.
Lynceus' scherpzichtigheid bij dag en nacht
Het heil'ge schip langs klip en zandbank bracht.
Te zamen slechts komt men gevaar te boven;
7380 Wat d'een verricht, dat moeten d'andren loven.
Faust:
Weet ge van Herkules niets te vertellen?
Chiron:
Ach, moet verlangen mij weer kwellen?
Nog nimmer schouwde ik Phoibos aan,
Noch Ares, Hermes, hoe zij heeten;
7385 Toen zag ik mij voor oogen staan,

7355
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Wat alle menschen godd'lijk wéten.
Zoozeer geboren volkrenhoeder
Was hij, jong, heerlijk om te aanschouwen,
Schoon onderworpen d'oudren broeder
7390 En d'allerlieflijksten der vrouwen.
Geen grooter held, door Aarde ontvangen,
Leidt Hebe ooit ten hemel heen;
Vergeefs put men zich uit in zangen,
En martelt men den marmersteen.
Faust:
7395 Hoezeer ook kunstnaars mogen stoffen,
Z66 heerlijk beeldden zij hem nauw.
Den schoonsten man hebt ge getroffen,
Spreek thans ook van de schoonste vrouw!
Chiron:
Die vrouwenschoonheid, veel geprezen,
7400 Is vaak een beeld in starre rust.
Ik prijs alleen een vrouw wier wezen,
Opwelt in blijden levenslust.
Schoonheid kan slechts zichzelf beminnen;
Lieftalligheid moet elk verwinnen,
7405 Als Helena, toen ik haar droeg.
Faust:
Gij droegt haar?
Op deez' rug mijn vriend.
Chiron:

Faust:
Ben ik niet reeds verward genoeg?
Ditzadelhfokàrgind?
Chiron:
Zij greep mij juist zoo bij het haar
7410 Als gij thans.
Ach, hoe wonderbaar!
Faust:
'k Bevat het niet .... Vertel toch hoe!
Zijsmnegvrla!
Vanwaar kwaamt ge, waar ging 't naar toe?
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Chiron:
Hierop kunt ge antwoord licht ontvangen:
7415 De Dioskuren hadden in dien tijd
Hun zusterkan uit roovershand bevrijd.
Doch dezen, door die nederlaag verbolgen,
Vermanden zich om hen weer te achtervolgen.
De broeders vluchtten, tot hun loop al ras
7420 Gestuit werd door 't Eleusische moeras.
Het tweetal waadde, ik plaste en zwom er over;
Toen sprong zij af en vleiend streelde
De manen zij waarmee zij speelde;
Lieftallig dankte zij, schoon zelfbewust.
7425 Zoo jong reeds was zij oudrer oogenlust.
Faust:
Tien jaren slechts 1
'k Merk dat de philogen
Chiron:
U, even als zichzelf hebben bedrogen.
't Is met de vrouw der mythe vreemd gesteld,
Wijl 's dichters wilkeur slechts van haar vertelt.
7430 Haar schoon, aanlokk'lijk wezen houdt
Zij steeds, nooit mondig, nimmer oud;
Als kind geschaakt, nog hoogbejaard gevrijd;
Om kort te zijn: den dichter bindt geen tijd.
Faust:
Zoo worde ook zij thans door geen tijd gebonden!
7435 Op Pherae heeft Achilles haar gevonden
Zelfs buiten allen tijd, welk schoon gewin:
Liefde, veroverd tegen 't noodlot in!
Zou ik dan niet, door kracht van sterkst verlangen
Haar schim doen leven, en levend omvangen
7440 't Wezen dat d'eeuw'gen goden evenaart,
Zoo trotsch als teer, zoo grootsch als minnenswaard?
Gij zaagt haar eens, ik zag haar heden doornen.
Zoo schoon als lieflijk, schoon als in mijn droomen.
Nu zijn mijn geest, mijn wezen gansch gebonden,
7445 Ik leef niet zoo 'k niet haar heb weergevonden.
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Chiron:
Wonderlijk man, als mensch zijt ge in vervoering,
Maar geesten lijkt uw geest vreemd in beroering.
Ge treft het hier tot uw geluk;
Want ieder jaar, een enkel oogenblik,
7450 Kom ik bij Manto aangereden,
Dochter van Eskulaap, wier stille beden
Haar vader smeeken dat, tot eigen eere,
Hij eindlijk toch den artsen beter leere
En hen van roekeloozen moord bekeere.
7455 Zij is mij 't liefst uit heel 't Sybillen-gild,
Niet dwaas-gebarend, maar weldoend en mild.
Haar lukt het zeker wel, zoo ge wilt wachten
U te genezen door haar wortelkrachten.

7460

Faust:
'k Wil niet genezen, want mijn geest is krachtig,
'k Ware anders toch, als d'andren, laag, onmachtig.
Chiron:
Versmaadt de kracht toch niet dier zuivre wel.
We zijn er. Afgestapt! En snel.
Faust:
Spreek t Waar toch hebt ge in dezen gruwbren nacht,
Door 't kiezelwater heen me aan land gebracht?
Chiron:

Rome toog tegen Hellas hier ten strijde.
Peneios rechts, d'Olympos links ter zijde:
Het grootste rijk, dat zich in 't zand verliest.
De burger triumfeert, de koning kiest
De vlucht .... Zie op, vlak bij u ziet ge staan
7470 Een eeuw'gen tempel in den glans der maan.

7465

Manto (innerlijk droomend) :
Een paardendraf
Dreunt op den tempel af ;
Halfgoden komen er aan.
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Chiron: .
Zoo is 't.
7475
Nu d'oogen slechts open gedaan 1
Manto (ontwakend):
Welkoml Ik zie, ge komt dus toch.
Chiron:
Ook uw woon staat toch immers nog 1
Manto:
Steeds onvermoeid doolt ge nog rond?
Chiron:
Tevree nog steeds op zelfden grond,
7480 Terwijl ik cirk'lend mij vermeid?
Manto:
Ik wacht, om mij cirkelt de tijd.
En deze?
Chiron: De verwenschte nacht,
Heeft kolkend hem hierheen gebracht.
Helena wil hij, krank van zinnen,
7485 Helena wil hij voor zich winnen.
Wat moet 'k, en hoe, met hem beginnen?
't Is 't best dat gij hem maar kureert.
Manto:
Ik houd van wie 't onmooglijke begeert.
(Chiron is reeds weg.)
Vermeetle, binnen. 't Loopt u mee.
7490 Die donkre gang leidt tot Persephoné.
In des Olympos' hollen voet
Hier loodste ik Orpheus binnen, neem de kans
Wat beter waarl Vlugl wees wat mansi
(Zij dalen naar beneden.)
BOVENLOOP VAN DEN PENEIOS.
Als tevoren.
7495

Sirenen:
Stort u in Peneios' vloed!
Daar te plassen en te zwemmen,

FAUST II.

I00

7500

7505

Lied na liedren in te stemmen,
Doet d'onzaalgen geesten goed.
Zonder water nergens vreugd;
Voerden we onze dichte scharen
Naar d' Aegazische zee, zoo ware
Ons bereikbaar elk geneucht.
(Aardbeving).)
Ziet, de stroom keert schuimend weer,
Vloeit niet in zijn bedding meer
D' aarde beeft, het water perst;
't Oeverkiezel rookt en berst.
Vluchten wij 1 Komt allen, spoed 1
Zulk een wonder spelt geen goed.

Voort, gij eedle gasten, mee
Naar het blijde feest aan zee,
Waar door d'aanzwellende golven
Vocht-blanke oever wordt bedolven;
Daar, waar Luna dubbel straalt;
Heil'ge dauw ter neder daalt.
7515
Ginds is vrij-bewogen leven,
Hier angst-wekkend bodem-beven.
Wie verstandig is, maakt voort En ontvlucht dit gruwbaar oord.
S e i s m o s (in de diepte brommend en rommelend) :
Krachtig één keer nog geschoven,
7520 Schouderstuwende naar boven,
Door de versch-gescheurde kloven,
Totdat alles wijkt en vlucht.
Sfinxen:
Welk een huivringwekkend stampen,
Gruwlijk schokken, trillen, krampen,
7525 Welk een wankelen en beven,
Schuddend heen en weder streven;
Welk ondragelijk gerucht!
Maar wij wijken niet, al kwamen
Alle helsche machten samen.

7510
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Nu verheft zich een gewelf;
Wonderbaar, hij is het zelf,
Gindsche grijsaard, d'eeuwenoude,
Die het eiland Delos bouwde;
't Aan een vrouw in barensnood
7535 Tot een veil'ge rustplaats bood.
Stuwend, duwend, heffend, bukkend,
Krom-gerugd, met d'armen rukkend,
Zooals Atlas eens gebaarde,
Tilt omhoog hij rots en aarde,
7540 Grint en kiezel, leem en zand,
Heel het vredige oeverstrand.
Zoo doorscheuren hand en nek
Dwars door 't dal het rustig dek.
Nimmer moe bij 't zwaarste werk,
7545 Karyatide reuzig-sterk,
Die in d'aard nog tot den borst,
Een geweld'ge rotsklomp torst.
Verder echter mag 't niet komen;
Sfinxen hebben hier plaats genomen.

7530

Seismos:
Dat is mij heel alleen gelukt.
Al wordt mijn werk niet hard geprezen:
Had ik niet zoo geschokt, geduwd, gerukt,
De wereld zou zoo schoon niet wezen.
Rees ooit zoo heerlijk dan daarboven
7555 't Gebergte in blauwen aetherboog,
Als ik 't niet had omhoog geschoven
Tot een verrukking voor uw oog?
Toen 'k mij voor 't eerste ouderpaar,
Chaos en Nacht, als sterke zoon gedroeg,
7560 En saam met der Titanen schaar,
Ossa en Pelion als ballen sloeg.
Wij dolden voort in jongen overmoed
Totdat wij, beu van spel, ten laatst
De beide bergen als een dubblen hoed

7550
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Op des Parnassos top hebben geplaatst.
Toen mocht Apollo hem bevolken
Met zijner zaal'gen Muzen stoet.
Voor Zeus zelfs en zijn donderwolken
Heb ik den zetel opgewroet.
7570 Thans dringt mijn onweerstaanbaar streven
Opnieuw uit d'afgrond door tot hier,
En wek ik luide tot nieuw leven
Een blij geslacht van plant en dier.
Sfinxen:
Oer-oud noemden wij misschien
7575 Wat hier werd omhoog geperst,
Hadden wij niet zelf gezien
Hoe het uit den bodem berst.
Nog dreunt van rollend rotsgesteent' de grond
En reeds verspreidt zich nieuw gewas in 't rond.
7580 Voor Sfinxen is dit ál moeite verloren,
Wij laten ons in 't heil'g bezit niet storen.
Grijpen:
Goud in schilfers, goud in blaadjes,
Schittert er door spleet en gaatjes.
Laat dien schat geen ander beuren.
7565

7585

Mieren] vlug nu aan het speuren!
Koor van Mieren:
Hebben 't de grooten
Omhoog geschoven,
Gij spartelpooten,

Dan snel naar boven!
7590

7595

Nu vlug er in, er uit;

In deze reten
Mag niets van den buit
Worden vergeten.
't Allergeringste nog
Moet gij er zoeken;
Zoo gauw ge kunt en toch
Goed in de hoeken.
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Weest in de weer alom
Gij wemelscharen;
600
't Goud brengt naar binnen, kom!
De steengin laat varen.
Grijpen:
Hierheen, hierheen! te hoop het goud.
Aan onze klauwen toevertrouwd!
Geen schat ligt veiliger bewaard
7605 Dan achter grendels zoo geaard.
Pygmaeën:
Onze plaats weer ingenomen!
Wetniho'sgcd.
Vraagt maar niet vanwaar wij komen;
Want we zijn er, zoo ge ziet.
7610 't Blij-bedrijvig leven woont
Naar zijn zin in ieder land;
Waar een rotsspleet zich vertoont
Zijn ook dwergen bij de hand.
Dwerg en dwergin, vlug en noest
7615 Werkend op voorbeeld'ge wijs;
Weet niet of 't al net zoo moest
Eertijds in het paradijs.
Maar wij vinden het hier best,
Zeegnen dankbaar ook dit oord;
7620 Moeder Aard', in Oost en West,
Brengt met vreugd haar kindren voort.

7625

Daktylen:
Heeft zij in eenen nacht
Die kleintjes ter wereld gebracht;
Dan brengt ze ook ons kleinsten wel voort;
En soort zoekt soort.
Oudsten der Pygmaeen:
Haast je vrinden
Je plaats te vinden;
Gauw aan het werk;
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Snel geldt voor sterk.
Nog is het vrede;
Vlug aan het smeden,
Harnas en wapen,
Voor 't krijgsvolk geschapen I
Gij altemaal,
76
Vlug, mieren, haal
't Benoodigd metaal.
En gij dan, Daktylen,
Talloos in 't krielen,
U zij bevolen:
7640
't Hout hakt kleen,
Stapel 't bijeen,
Om
't te verkolen
•
In vlammen verholen.
Generalissimus:
Fluks uitgetogen
X645
Met pijl en boog en
Aan gindsche kolk
't Hoogmoedig volk
Der reigers gemoord;
De borst doorboord!
7650
Laat tegelijk en
Plotseling los;
Wij zullen prijken
MethelmenBosch.
Mieren en Daktylen:
Wie redt ons, die zelven
7655
't IJzer delven
Voor onze boeien?
Nog baat niet ons moeien
Ons los te rukken;
Blijft dus naar bukken.
De Kraanvogels van Ibycus:
Moordgejammer, doodsgeklag,
7660
Bange vleugelfladderslagl

X630
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Welk een zuchten, welk een kreunen
Komt er •tot ons opwaarts steunen 1
Allen zijn zij reeds gedood;
7665
't Water is van bloed gerood.
Meest gedrochtlijke begeerte
Rooft der reigers schoon geveêrte ;
Ach, reeds wuift het op de helmen
Van die vetbuik-krompoot-schelmen
7670
Gij, die allen met ons mee
Trekt in troepen over zee,
Tot u roepen wij om wraak
In zoo nauwverwante zaak.
Niemand spare kracht en bloed,
Eeuw' ge veete dat gebroed!
7675
(Zij verspreiden zich krassend in de lucht.)
Mephistopheles (in de vlakte):
Met Noordsche heksen wist ik best te feesten,
Maar 't lukt mij slecht met deze vreemde geesten.
De Bloksberg blijft toch de geschiktste plaats:
Hoe men er dwaalt, men vindt elkaar ten laatst.
7680 Vrouw Ilse waakt voor ons op haren Stein;
Heinrchkasltopd'genHzij.
De Schnarchers snauwen steeds den Elend aan,
En zoo is 't al sinds duizend jaar gegaan,
Doch wie weet hiér wat er met hem gebeurt?
7685 Of onder hem de grond niet open scheurt?
Ikwandelrgos vai,
En plotseling verheft zich achter mij
Een berg --• schoon 't nauw dien naam kan lijden
Maar, van mijn dierbre Sfinxen mij te scheiden,
7690 Toch hoog genoeg .... Hier stuiptrekt menig vuur
En vlamt beneêwaarts rond het avontuur.
Nog danst en zweeft mij lokkend, wijkend, vóór,
In tergend spel dat koketteerend koor.
Doch kalmpjes aan! Ach, eenmaal tuk op snoepen,
7695 Voelt men zich overal er toe geroepen.
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Lamiën (Mephistopheles meetronend):
Nog sneller, vlug, vlug;
En verder, steeds vaardig;
Dan aarzlend terug,
Tot lokkend gesprek.
7700
Is het niet aardig
Zoo'n ouden gek
Mede te troonen?
Tot eigen straf
In stijven draf
7705
Komt hij gehompeld
En aangestrompeld,
En hinkt, waar we ook gaan,
En hoe we 'm ook hoonen
Achter ons aan.
Mephistopheles (stil staand):
7710 Vervloekte doem, bedrogen rakkers?
Van Adam af misleide stakkers:
Wel worden we oud, maar wijzer nooit,
Eeuwig blijft ons verstand gekooid.
Men wéét het, tot iets goeds is geen in staat:
7715 Een wespentaille, een geblanket gelaat,
Met niets gezonds stellen zij ons tevreden;
Wààr men ze ook pakt, voos zijn ze in alle leden,
Men wéét het, ziet het, kan het grijpen;

En toch, men danst zoodra de loeders pijpen!
Lamiën (stilstaand) :
7720 Halt, hij bezint zich, aarzelt, staat.
Komt dichterbij, dat hij ons niet ontgaat.
Mephistopheles (verder gaand) :
Goed dan, blijf in des twijfels net
Niet hangen tusschen hoop en vreezen.
Als er geen heksen waren, 'k wed,
7725 Te duivel! geen wou duivel wezen.
Lamiën (alleraanlokkelijkst):

Kringen wij rond dezen held,
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Tot van minnekoorts zijn hart
Voor een van ons allen smelt.
Mephistopheles:
Ja, bij vagen schemerschijn
7730 Lijkt ge werklijk schoon te zijn,
En vandaar dat 'k u niet scheld.
Empouse (zich indringend) :
Scheldt ook mij niet. Zooals dezen
Laat ook mij nu voor u wezen.
Lamiën:
Die is te veel, die hoort niet hier.
7735 Altijd bederft zij ons pleizier.
Empouse (tot Mephistopheles) :
Je nichtje Empouse is 't die je groet,
Met haar vertrouwden ezelsvoet;
Jij hebt wel slechts een paardevoet,
Maar toch, heer neef, mijn besten groet l
Mephistopheles:
7740 ' k Verwachtte louter onbekenden
En vind maar al te zeer gewenden.
't Is of 'k een oud boek weer doorblader;
Van Harz tot Hellas neefjes altegader!
Empouse:
Tot handlen ben 'k altijd gereed;
7745 Ik steek me in allerhande kleed.
Maar heden wil 'k, u ten pleziere,
Mij met deez' ezelskop versieren.
Mephistopheles:
Verwantschap schijnt, heb 'k geen abuis,
Van veel belang voor dit gespuis.
7750 Maar wat er ook gebeuren moge,
Dien ezelskop zou 'k liefst verloochnen.
Lamiën:
Laat loopen haar, waar zij komt wijkt
Alles wat schoon en lieflijk lijkt.
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Alles wat lieflijk is en schoon,
Zij komt er bij en 't is gevloón.
Mephistopheles:
Ook deze nichtjes, slank en zacht,
Lijken mij allemaal verdacht;
Ik ducht achter dier wangen rozen
Toch evengoed metamorphosen.
Lamiën:
7760 Probeer het toch eens, wij zijn velen.
Grijp toe, heb je geluk in 't spelen,
De hoogste prijs valt je in den schoot.
Wat moet dit half-belust gemeier?
jij bent me een miserabel vrijerf
7765 Dat pauwt maar rond en houdt zich groot!
Nu mengt hij zich in onze scharen.
Laat langzaam aan de maskers varen
En geeft uw werklijk wezen bloot.

7755

Mephistopheles:

De schoonste koos ik tot mijn deel.
(Haar omvattend.)
7770 0 wee! wat dorre bezemsteel)
(een andere grijpend.)
En deze?

Afschuwlijk wat men ziet

Lamiën:

Verdien je beter? Denk 't maar niet.
Mephistopheles:

Dat kleintje wou 'k mij wel verpanden ....
Lacerte glipt mij uit de handen,
7775 Glad slangt het haar om haren kop. -'k Ben met die lange beter af,
Maar grijp zoowaar een thyrsusstaf,
Tot hoofd een pijnappel in top!
Waar moet dat heen? Zou 'k aan zoo'n dikke
7780 Mij nog misschien kunnen verkwikken?
Voor 't laatst gewaagd! Wees maar tevree:
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Mooi, sponsig, kwallig; dat betalen,
Met hoogen prijs d'orientalen ;
Maar ach, mijn bovist barst in twee!
Lamiën:
7785 Stuift uit elkander, zwiert en zweeft
Als 't weerlicht ; zwart-gedromd omgeeft
D'indringerigen heksenzoon.
Beschrijft op stille vleermuiszwingen
Rond hem uw gruwel-vage kringen.
7790 Dan heeft hij nog maar half zijn loon.
Mephistopheles (zich afschuddend):
Neen, wijzer werd ik niet, zoo schijnt het wel.
Hier als in 't noorden 't zelfde absurde spel I
'k Word hier zoo goed als ginds geplaagd.
Elk volk dicht even afgezaagd.
7795 Ook hier weer dat gemaskerd bal,
Dien zinnendans van overal.
Zoo 'k greep naar liefelijke trekken
Kreeg 'k wezens beet waarvan ik rilde.
Toch zou 'k mijzelf nog graag begekken,
7800 Wanneer 't maar langer duren wilde.
(Hij verdwaalt tusschen het gesteente.)
Wat moet dit toch, waar zou ik zijn?
Hier was een pad, nu een woestijn.
Ik kwam hierheen langs effen wegen;
Nu kom ik ov'ral rotsen tegen.
7805 Vergeefs klim ik hier op en neer;
Hoe vind ik ooit mijn Sfinxen weer?
Zoo dol had ik 't mij niet gedacht 1
Zulk een gebergte in éénen nacht?
Die heksen noem ik nog eens ree,
7810 Die brengen zelf hun Bloksberg mee 1
Oreas (vanaf het natuurlijke gebergte) :
Beklim dan mijn berg, d'eeuwen-ouden,
Hij heeft zijn oergedaant' behouden.
Bewonder deze steile dammen,
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Voorloopers van des Pindus kammen.
'k Stond even wankloos en geducht
Reeds hier tijdens Pompejus' vlucht.
Hiernaast, dat wrochtsel van den waan,
Verdwijnt bij 't kraaien van den haan.
'k Zie dergelijke sprookjes vaak ontstaan
7820 En even plotsling ondergaan.
Mephistopheles:
Eere zij u, eerwaardig hoofd,
Met forschen eikentooi omloofd.
De klaarste maan dringt met haar gloor
Niet in die duisternissen door.
7825 Doch ginder, langs den woudzoom, zweeft
Een lichtje dat bescheiden beeft.
Hoe 't alles in elkander past
Het is Homunculus zoowaar.
Waar gaat het heen, gij kleine gast?
Homunculus:
7830 Ik zweef wat rond zoo hier en daar,
En zou graag in den besten zin ontstaan.
Ik had allang mijn kolf kapot geslagen,
Maar wat ik hier zie moedigt mij niet aan,
Daartusschen zou 'k mij liefst niet wagen.
7835 Maar in vertrouwen, laat mij maar begaan:
7815

Ikbentwfilosphr:
„Natuur, Natuur" is 't een'ge wat ik hoor.
Die beiden wil 'k niet laten varen,
Zij moeten 't aardsche wezen mij verklaren,
7840 En hen is 't stellig ook bekend
Tot wie 'k mij voor mijn doel het beste wend.
Mephistopheles:
Doe dat maar op uw eigen hand.
Want ovral waar men spoken vindt,
Is ook de filosoof bemind.
7845 Opdat men over hem tevreden zij
Schept hij direkt dozijnen nieuwe er bij.
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Zoo ge niet dwaalt zoo krijgt ge ook geen verstand;
Wilt gij ontstaan, ontsta op eigen hand!
Homunculus:
Een goede raad kan toch geen kwaad misschien.
Mephistopheles:
7850 Zoo ga in vree; we zullen het wel zien.
(Zij gaan uit elkaar.)
Anaxagoras (tot Thales):
Uw starre geest wil zich niet buigen;
Is nog meer noodig om u te overtuigen?
Thales:
Een golf voegt gaarne zich naar iedren wind,
Maar vliedt waar hij weerbarst'ge klippen vindt.
Anaxagoras:
7855 De vuurdamp heeft die rots 't bestaan gegeven.
Thales:
Uit vochtig oerslijk groeide 't eerste leven.
Homunculus (tusschen hen beiden zwevend) :
Vergun mij aan uw zij te gaan.
'k Ben zelf verlangend om te ontstaan.
Anaxagoras:
Hebt gij, o Thales, ooit in eengin nacht
7860 Uit slijk zulk een gebergte voortgebracht?
Thales:
Nooit was Natuur in haren groei gebonden
Aan korten duur van dag of nacht of stonden.
Naar vaste wet heeft ze iedren vorm besteld,
Bij 't groote zelfs gebruikt zij geen geweld.
Anaxagoras:
7865 Hier well Plutonisch vuur in grimmen kamp,
Geweld'ge spankracht van aeoolschen damp,
Doorbrak van vlakken bodem d' oude korst,
Zoodat een nieuwe berg te voorschijn borst.
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Thales:
Hoe 't zich dan verder nog ontwikk'len moet?
7870 Hoe 't zij, hij is er, en dat is maar goed.
Met zulk getwist verknoeit men maar zijn tijd,
Terwijl 't geduldig volk toch wordt misleid.
Anaxagoras:
Fluks krielt de berg van Myrmidonen
Die alle spleten gaan bewonen:
7875 Pygmaeën, mieren, duimelingen
En andre bezig kleine dingen.
(Tot Homunculus.)
Nooit hebt ge naar iets groots gestreefd,
In een benauwde kluis geleefd;
Vermoogt ge als heerscher u te toonen,
7880 Zoo laat 'k u tot hun koning kronen.
Homunculus:
Wat zegt mijn Thales?
Zou 't niet raden.
Thales:
Kleinen verrichten kleine daden,
Door groote wordt de kleine groot.
Ziet, ginds dier kranen zwarte wolk
7885 Bedreigt reeds 't opgewonden volk;
Bracht evenzoo den vorst ten val.
Met scherpen bek, geklauwde pooten
Worden de kleintjes neergestooten;
De storm van 't noodlot weerlicht al.
7890 Een misdaad doodde 't reigerras
Staande om den vredig-stillen plas.
Doch de moorddadige pijlenregen
Verwekte weerwraaks roode zegen:
Dernauw-vtls,erod
7895 Naar der Pygmaeën schuldig bloed.
Wat helpt nu schild en helm en speer,
Wat baat de reigerveer den dwergen?
ZiehoDaktylnMrzcbeg;
Reeds weifelt, wijkt, reeds valt hun heir.
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A n a x a g o r a s (na een pauze plechtig) :
Mocht eerst ik d'onderaardsche goden loven,
Bij dit geval wend ik mij weer naar boven....
Wier jeugd geen tijd behoeft te vreezen,
Drienamige, drievormig wezen,
U roep ik aan bij mijner dierb'ren wee,
7905 Diana, Luna, Hekatél
Gij , borstverruimende, diepst-zinnende,
Rustiglijk stralende, teederst verwinnende ;
Open den afgrond van uw schaduw-nacht;
Weer openbare zich d'oer-oude macht?
(Pauze.)
7910
Werd ik te vlug verhoord?
Heeft mijn smeekgin
Om een teeken,
D'orde der natuur verstoord?
En grooter, grooter zwellend stormt der maangodinne cirkelzetel aan.
7915 In fellen, schrikkelijken luister
Roodt zich zijn vuur in 't rondom duister.
Niet nader, dreigend macht' ge ronde;
Wee, ge richt ons en land en zee te gronde!
7920 Zoo is het waar dat eens Thessaalsche vrouwen,
In zondig tooverzang-vertrouwen
U uit uw baan naar de aarde trokken
Om u verderf en doem te ontlokken?
Het lichte schild heeft zich omdonkerd,
7925 En plotsling scheurt het, bliksemt, flonkert.
Welk een geknetter, welk een sissen
En dondren, windgehuil er tusschenl
Deemoedig tot den troon getreden!
Vergeef 1 ik heb er om gebeden.
(Hij werpt zich op het aangezicht.)
Thales:
7930 Wat deze man niet alles hoort en ziet!
Ik weet niet goed wat ons geschiedt;
7900
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Gevoeld heb ik het evenmin;
Doch dit staat vast: 't zijn uren zonder zin.
En Luna wiegelt, droomverloren,
Stil op haar plaats gelijk te voren.
Homunculus:
Naar den Pygmaeënberg ziet op!

Spitswerdzjnstgerodp.
Ik speurde een ongehoord gebots:
Van uit de maan stortte die rots,
7940 Die vriend en vijand, zonder vragen,
Met één slag heeft verplet, verslagen.
Toch moet ik zulk getoover loven,
Dat scheppend, in één enklen nacht,
Zoowel van onder als van boven
7945 ZÓÓ'n bergbonk heeft tot stand gebracht.
Thales:
Blijf kalm, het werd slechts zoo gedacht.
Het ga te gronde, 't vuig gebroed;
Dat ge niet koning werd, was goed.
Nu voort naar 't blijde zee-festijn,
7950 Waar wondergasten welkom zijn.
(Zij verwijderen zich.)
M e p h i s t o p h e 1 e s (aan den tegenovergestelden kant
klimmend):
Dat noem ik klimmen, langs zoo steile trappen
Nog door zulk eikenwortel-wirwar stappen!
In mijnen Harz, daar heeft de geur'ge hars
Nog iets van pek, en daarvan ben 'k niet wars;
7955 Ook niet van zwavel .... maar bij deze Grieken
Valt er van zulke luchtjes niets te rieken.
Ik zou wel willen weten hoe die spoken
De vlammen voor hun hellepijnen stoken.
Dryas:
Al ben je in eigen land nog zoo verstandig,
7960 Hier in den vreemde lijk je vrij onhandig.
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Ge moest den geest niet naar het noorden keeren,
Doch liever hier deez' heilige eiken eeren.
Mephistopheles:
Men denkt aan wat men heeft verlaten,
Een paradijs blijft wat wij eens bezaten.
7965 Maar zeg mij, wat in gindsche grot
Bij bleeken lichtschijn drievoud samenhokt?
Dryas:
De Phorkyaden, waag je maar eens tot
Ze en spreek, zoo niet uw adem stokt.
Mephistopheles:
Wel, waarom niet? Ei, dat is méér dan gruwlijkl
7970 Met al mijn moed behoor ik te bekennen :
Aan zóó iets moet zelfs ik nog wennen;
Alruinen zijn niet zóó afschuwlijk.
Of iemand d'oerverdoemde zonden,
Ook maar in 't minst verwerplijk heeft gevonden,
7975 Nadat hij dezen drieling zag?
Wij duldden ze zelfs op den drempel
Der hel geen oogenblik, waarempel;
Hier huizen ze in der schoonheid rijk,
Zitten er, als antiek, te prijk.
7980 Wat schril gesjirp, ze schijnen me op te merken,
De Vampyrs, kleppend met hun vleermuisvlerken,
Phorkyas:
Geeft, zusters, mij het oog, opdat het vrage,
Wie zich bij onzen tempel durft te wagen.
Mephistopheles:
0 diepst-vereerde, 'k sidder van verlangen
7985 Om uwen zegen drievoud te ontvangen.
Ik nader u, als onbekende nog,
Maar, dwaal ik niet, verre familie toch.
Oer-waard'ge goden heb ik al gezien,
Voor Ops en Rhea lag ik op mijn kniên;
7990 'k Heb met de Parzen, als gij Chaos' kroost,
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Mij gister, of éérgister, nog verpoosd.
Doch uwsgelijken zag ik nooit voor heden;
Ik zwijg, eerst nu voel ik mij gansch tevreden.
Phorkyaden:
Verstandig schijnt die geest toch wel te wezen.
Mephistopheles:
7995 Vreemd, dat u nooit een dichter heeft geprezen ....
Vertel mij eens, hoe kon dat toch geschiên:
In beeld heb ik u nooit, eerwaardigsten, gezien.
De beitel brenge uw beeld toch liever voort
Dan Juno, Pallas, Venus en zulk soortl
Phorkyaden:
8000 Verzonken in eenzaamsten, stilsten nacht,
Hebben wij drie nog nooit daaraan gedacht.
Mephistopheles:
Hoe zou 't ook als ge u zoo verstoken houdt,
Hier niemand ziet, en niemand u aanschouwt.
Daarvoor behoordet ge in een oord te wonen
8005 Waar pracht en kunst op zelfden zetel tronen,
Waar dag aan dag men ziet met haast'ge schreden
Een marmerblok als held in 't leven treden;
Waar ....
Phorkyaden: Zwij g l O spreek niet meer van wat wij
Wat baatte 't ons, zoo wij al beter wisten? jmisten.
8010 In nacht geboren, aan den nacht gewend,
Bijna ons zelf, gansch d'andren onbekend.
Mephistopheles:
Dat wil voor mij nog niet zoo heel veel zeggen;
Men kan zijn beeld ook in een ander leggen.
Gij neemt met één oog en één tand genoegen;
8015 Dan zou het mythologisch ook wel voegen
't Wezen der drie in twee te comprimeeren,
En mij 't gelaat der derde te vereeren
Voor korten tijd.
Wat dunk je, zou het kunnen?
Eene:
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De anderen:
Ons best, maar oog en tand zou 'k hem niet gunnen.
Mephistopheles:
8020 Nu hebt ge 't beste voor uzelf genomen.
't Sprekendst portret blijft zóó toch onvolkomen.
Eene:
Druk zelf een oogje dicht, 't is gauw gedaan;
Laat dan één tand wat meer naar voren staan,
En zonder moeite zult ge uw doel bereiken
8025 En als een tweelingbroeder op ons lijken.
Mephistopheles:
Welke eert Het zij 1
Het zijl
Phorkyaden:
Mephistopheles (uiterlijk als Phorkyas):
Daar sta ik al,
Des Chaos veelbeminde zoon.
Phorkyaden:
Des Chaos dochters zijn we in elk geval.
Mephistopheles:
Hermaphrodiet scheldt men mij nu, o hoonl
Phorkyaden:
8030 Hoe zal hij ons drievoudig schoon verhoogen j
Nu hebben wij twéé tanden en twéé oogenl
Mephistopheles:
Verbergen moet ik mij voor aller blikken,
'k Zal in de hel de duivels eens doen schrikken. (Af.)
ROTSIGE INHAMMEN AAN DE
AEGAEISCHE ZEE.
De maan staat stil in het zenith.

8035

Sirenen (rondom op de Hippen liggend, fluitend en zingend) :
Heeft u eens in gruwelnacht
Der Thessaalschen heksen macht
Euvelmoedig neer doen dalen;
La t hansvanomho guwstralen
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Over 't siddrend zeevlak dwalen,
Als een weemlend lichtgespartel;
Overschitter 't dol gedartel
8040
Dat zich met de golven heft.
Ons, in uwen dienst gestadig,
Luna, wees ons nu genadig I
Nereïden en Tritonen (als wonderdieren) :
Luider laat uw helder zingen
Schallend door de wat'ren dringen,
8045
Dat wij u beneên verstaan.
Voor des storms geweld beducht
Waren we in het diepst' gevlucht;
Maar uw zang lokt ons weer aan.
Ziet, hoe wij in blij verrukken
8050
Ons met gouden ketens smukken,
En met kroon en edelsteenen
Spang en gordeltooi vereenen I
Met uw werk zijn wij tevree;
Al de schatten hier verzonken
8055
Zijn ons door uw zang geschonken,
Gij daemonen onzer zee.
Sirenen:
Weten 't best, gij visschen glad,
Hoe bij u in 't frissche nat
't Leven zonder leed verglijdt.
8060
Doch, gij feestlijk woel'ge scharen,
Heden willen we eens ervaren
Dat ge meer dan visschen zijt.
Nereïden en Tritonen:
Hadden 't ons al voorgenomen
Eer wij waren hier gekomen.
8065
Zusters, broeders I vlug, verdwijn I
Hoeven niet heel ver te reizen
Om u duidlijk te bewijzen
Dat wij meer dan visschen zijn.
(Zij verwijderen zich.)

TWEEDE BEDRIJF

Sirenen:
Weg reeds, nauw gezegd!
Naar Samothrace regelrecht,
Verdwenen met gunstigen wind!
Wat zoeken die dwaze dieren
In 't rijk der verheven Kabieren?
Die goden van zoo bijzonder soort;
8075
Zij brengen steeds zichzelve voort,
Maar geen weet waar zijn bestaan begint.
(Tot Luna.
Blijf nu in uw baan,
Luna, vriendlijk stille staan,
Dat de nacht verblijve,
8080
Ons de dag niet verdrijve!
T h a l e s (aan het strand tot Homunculus) :
Zeer gaarne zou ik u thans leiden tot
Den ouden Nereus; dichtbij is zijn grot.
Maar weet, hij antwoordt niet heel vlot,
8085 De halfverzuurde knorrepot.
Nooit deed het menschelijke ras
Iets waarmee hij tevreden was.
Doch hij aanschouwt wat tijd nog dekt;
Daarvoor heeft iedereen respekt;
8090 Een ieder eert hem op zijn post
En velen heeft hij welgedaan.
Homunculus:
Best ; kloppen wij dan ook eens aan;
Als'tmijarkofenvts!
Nereus:
Hoor 'k stemmen? Komen menschen op mij toe?
8095 Hoe grimmig wordt het mij alweer temoe l
Schepselen, die naar 't goddelijke reiken,
En toch gedoemd zichzelf steeds te gelijken!
Van oudsher was mijn deel godd'lijke rust.
Doch wel te doen den besten was mijn lust.
8100 Zag ik dan later hun volbrachte daden,
Dan was 't alsof ik hun niets had geraden.

8070
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Thales:
Toch, grijze zeegod, toch vertrouwt men u.
Jaag ons niet weg, toon u een wijze ook nu.
Zie deze vlam, zij lijkt toch ook een mensch:
8105 Uw raad te hooren is haar hoogste wensch.
Nereus:
Wat raad! Heeft raad bij menschen ooit gegolden?
'tVersandigwovtjfharden.
Hoe vaak de daad zichzelf heeft dwaas gescholden,
Toch blijft het volk zoo koppig als tevoren.
8110 Wie was 't die vaderlijk voor Paris wikte,
Eer zijn begeerte een vreemde vrouw omstrikte?
Aan 't Grieksche zeestrand stond hij koen en stout;
Ik zei hem alles wat ik had aanschouwd:
De luchten kwalmend, overstroomd van rood;
8115 Onder brandende balken moord en dood;
Ilios' oordeelsdag, voor eeuwen lang
Rhytmisch geband in schrikkelijken zang.
Mijn woord? Een spel scheen 't zijn vermeetle ziel;
Hij volgde zijn begeerte .... en Troja viel:
8120 Een reuzenlijk, gestrekt na langen strijd,
Een maal dat Pindus' aadlaars vreugd bereidt,
Odysseus ook. Heb ik hem niet voorspeld
Der Circe list en Polypheems geweld?
Zijn aarzeling? der zijnen wuften zin
8125 En wat niet alles? Bracht het hem gewin,
Eer hem, den veelgeplaagden, laat genoeg,
Der golven gunst naar gastvrij oever droeg?
Thales:
Den wijze slaat zulk een gedrag ter neer,
De goede, die beproeft het nog een keer.
8130 De blijdschap om een greintje dank zal tegen
Centenaars ondank rijkelijk opwegen.
Geen klein verzoek wordt u door ons gedaan:
Ditknapjewnschtinwarstenzi teonsta .
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Nereus:
Bederf mij niet een zoo zeldzaam pleizier!
Ik ben vandaag voor heel iets anders hier:

Iklietmjndochterknshier notbiedn,
De Graziën der zeeën, de Doriden.
D'Olympos, noch uw eigen bodem draagt
Wezens wier sierlijkheid zoozeer behaagt.
8140 Zij werpen met angstvalligste gebaren
Zich van hun draken op Neptunus' paarden;
Vereenigd met hun ellement zóó teer,
Dat ze in het schuim zelfs deinen op en neer.
Het kleurenspel van Venus' schelpenwagen
8145 Zal thans de schoonste, Galathea dragen,
Die, sinds zich Kypris van ons heeft gekeerd,
Zelve als godin te Paphos wordt vereerd,
En daar bezit, even aanbidd'lij k schoon,
Als erfgoed tempelstad en wagentroon.
8150 Van hier 1 er voegt in zulk een vreugde-stond
Geen haat het hart, geen scheldwoorden den mond.
Naar Proteus gaat, en vraagt dien wonderman
Hoe men ontstaan en zich verandren kan.
(Verwijdert zich de zee in.)
Thales:
Dat werk is, vrees ik, vrijwel onbegonnen.
8155 Proteus is zoo gewonnen zoo geronnen;
En antwoordt hij, dan zegt hij toch ten laatst
Slechts wat u in de war brengt en verbaast.
Maar, nu gij eenmaal zulk een raad behoeft:
Vervolgnwz,hetijbprofd!
(Verwijderen zich.)
8160

Sirenen (boven op de rotsen) :
Wat zien wij door de wijde
Wiegende golven glijden,
Alsof naar wind's bevel
Veel blanke zeilen snel
Steevnen den haven binnen?
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Omgloriede meerminnen!
Komt nu omlaag ten spel,
Ge hoort hun zang toch wel?
Nereiden en Tritonen:
Wat onze handen dragen
Zal zeker u behagen.
8170
Wondre gedaanten tilt
Chelone's reuzenschild:
Goden waarmee wij keeren.
Zingt liedren hen ter eere.
Sirenen:
Klein van geslacht,
8175
Groot is hun macht.
Beschermers in nooden,
Oer-oud vereerde goden.
Nereiden en Tritonen:
Wij brengen de Kabieren
Om vreedzaam feest te vieren;
8180
Hun heil' ge wil en macht
Stemt ook Neptunus zacht.
Sirenen:
Groot zijt ge als geen.
Geen schip in zee verdween,
Of gij hebt u ontfermd
En krachtig 't volk beschermd.
8185
Nereïden en Tritonen:
Drie hebben we meegenomen,
De vierde wou niet komen;
Die zei dat hij de echte was,
Die denken moest voor 't heele ras.
Sirenen:
8190
De eene god maakt tot
Een spot den andren god.
Smeekt ge om elks genade,
Ducht dan niets dan schade.
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8195

8200

8205

Nereïden en Tritonen:
Er zijn er eigenlijk zeven.
Sirenen:
Waar zijn de drie andren gebleven?
Nereïden en Tritonen:
Ge zoudt het kunnen wagen
't Op den Olymp te vragen;
Licht woont daar nummer acht,
Aan wien nog niemand dacht.
Zij zijn ons welgevallig
Ofschoon nog niet voltallig.
Deze onvergelijkbaren
Zijn onverzadiglijk,
Streven gestadiglijk
Naar het onbereikbare.
Sirenen:
Wij zijn gewoon
Tot alle goon
Waar ook tronend
Te bidden .... 't is loonend.

Nereïden en Tritonen:
Hoe onze roem voortaan zal stralen,
Nu wij zoo het feest bestieren!
Sirenen:
De helden der oude sagen,
Hun roem moet gansch vervagen,
Hoe zij en waar ook praalden ;
Zij 't gulden vlies slechts haalden,
8215
Gij de Kabieren 1
Refrein voor Tutti:
Zij 't gulden vlies slechts haalden,
8210

Wij
Gij

de Kabierenl

(De Nereïden en Tritonen trekken voorbij.)
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Homunculus:
Die wangedrochten zie ik aan
8220
Voor ordinaire potten.
De wijzen stooten hun schedels er aan
En breken ze er over als zotten.
Thales:
Dat is het juist wat men begeert;
De roest maakt oude munt wat weerd.
Proteus (onzichtbaar):
8225 Dit 's iets voor mij, ik houd van fabels;
Het vreemdste is mij het respektabelst.
Thales:
Waar zijt ge, Proteus?
Proteus (als buiksprekend, nu eens dichtbij, dan uit de
Hier.... hier .... hier.
verte):
Thales:
Die oude grap geeft u geen zier.
Spreek tot een vriend geen ijdle woorden;
8230 Ik weet: ge zijt niet waar we u hoorden.
Proteus (als uit de verte) :
Vaarwell
Thales (zacht tot Homunculus):
Straal sterker, 'k weet dat hij hier is;
Hij is nieuwsgierig als een visch,
Wáár hij ook schuilt, voor vlammen komt
Hij voor den dag, hoe ook vermomd.
Homunculus:
8235 Zoo vloei' mijn licht in golf op golf;
Maar niet te sterk, want anders springt mijn kolf.
Proteus (in de gedaante van een reusachtige schildpad) :
Welk lieflijk licht; het zou mij lijken....
Thales:
Best, hebt ge lust het nader te bekijken?
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Het zal voor u de kleine moeite loonen,
U menschlijk op twee beenen te vertoonen.
Het zij met ons verlof, en anders niet
Dat men wat wij omhullen ziet.

Proteus (in edele gedaante) :
Ik merk dat wereldwijsheid u nog heugt.
Thales:
Gedaantewisling blijft nog steeds uw vreugd.
(Hij onthult Homunculus.)
Proteus (verbaasd):
8245 Een lichtend dwergje, als 'k nimmer zag tot nul
Thales:
't Zou gaarne ontstaan, en komt om raad bij u.
Hij is, zooals ik van hem heb vernomen,
Op wond're wijs slechts half ter weerld gekomen.
't Ontbreekt hem niet aan geest of aan gedachten,
8250 Doch al te zeer aan tastbaar flinke krachten.
Tot nu verleent zijn kolf hem slechts gewicht,
Belichaming is wat hem 't meest verplicht.
Proteus:
Een jufferskind van 't echte slag:
jebntrvo wzmag.
Thales (zacht):
8255 Ook op een ander punt vertrouw 'k hem niet:
Hij is, dunkt mij, hermaphrodiet.
Proteus:
Des te eer zal 't lukken, naar 'k verwacht;
Als 't zoover is blijkt zijn geslacht.
Hier is 't geen zaak van lang bezinnen:
8260 Ge moet diep in de wijde zee beginnen.
Aanvanklijk zelf nog klein en teer
Zijt ge tevree met d'allerkleinste prooien;
Maar langzaam groeit ge meer en meer
En voelt uw kracht tot hooger taak ontplooien.
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Homunculus:
Hier waait een windje wonderzoel,
Vol zoeten geur, het is zoo lentlijk zwoel....
Proteus:
'k Geloof het graag, mijn beste vrind;
Doch verderop bevalt het je nog meer.
Op gindsche smalle strandtong vindt
8270 je 'n onuitspreeklijke atmosfeer.
Komt mede, treden wij den stoet
Die daar juist aanzweeft tegemoet.
Volgt mij daarheen.
Ik ben reisvaardig.
T h a l e s:

8265

Homunculus:
Een geestengang, drievoud-merkwaardig l
(TELCHINEN van Rhodos, op HIPPOKAMPEN en ZEEDRAKEN, den drietand van Neptunus meevoerend.)

Koor:
Wij smeedden Neptunus' drietand, waarmee
Hij heerschend bedaart de wildste zee.
Neptuun, als de dondraar de wolken, gezwollen,
Doet barsten, beantwoordt zijn grimmig rollen.
En als dan omhoog de bliksem flitst,
8280 Is hij 't die beneden de golven hitst;
En wie dan daartusschen in angst en nood
Wordt rondgeslingerd, verzwelgt de dood.
Zoo heeft hij ons heden den scepter gegeven
En kunnen wij vredig en feestlijk hier zweven.
8275

Sirenen:
8285

U, den Helios gewijden,
Lichtdag's hoog-gebenedijden,
Welkom in deez' blijde stonden
Die u Luna's macht verkonden!
Telchinen:
Al-schoonste godin aan den boog daarboven,
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Hoor ons in verrukking uw broeder loven,
Verleen ons, den zaalgen van Rhodos, uw oor.
Daar eert hem ons eeuwige jubelkoor:
Bij d'aanvang en aan het eind zijner baan
Ziet hij ons met vurigen stralenblik aan.
8295 De bergen, de steden, het heldere spel
Der golven behagen hem wonderwel.
Geen nevel omzweeft ons; maar sluipt hij toch binnen.
Eén tochtje, één straal weten hem te verwinnen.
Als jonling, als milden reus aanschouwt
8300 Hij zichzelven in beelden honderdvoud.
Wij waren 't die 't eerst der goden macht
Voorstelden naar 't beeld van het menschengeslacht.

8290

Proteus:
Laat ze maar zingen, laat ze pralen?
Der zonne heil'ge levensstralen
8305 Zijn doode werken slechts een spot.
Dat smelt en vormt maar onverdroten,
En hebben ze 't in brons gegoten,
Zoo wanen ze 't een echten god.
Wat bleef er over van hun trots?
8310 Geweldig rees hun beelden-heir ....
Een aardbeving stort ze terneer:
De smeltkroes was het eind huns lots.
't Leven op aarde, hoe 't ook zij,
Blijft altijd toch maar prutserij.
8315 In 't water hoort het leven thuis.
En als Dolfijn draagt je Proteus
De zee in.
(Hij verandert zich in een dolfijn.)
Gauw genoeg gedaan 1
Ge zult daarginder stellig slagen;
Op mijnen rug zal ik je dragen
8320 En huw je er met den oceaan.
Thales:
Voeg je naar 't loffelijk verlangen
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Bij het begin je schepping aan te vangen.
Wees tot vlug handelen bereid.
Ginds groeit ge volgens eeuw'ge normen
8325 Door duizend, nog eens duizend vormen,
Tot aan den mensch hebt ge allen tijd.
(Homunculus bestijgt den Proteus-dolfijn.)
Proteus:
Volg je als een geest me in 't ruime nat,
Aanstonds heb je er een lichaam, dat
Zich kan bewegen willekeurig.
8330 Doch, streef er niet naar hoogere orden,
Want ben jé eenmaal een mensch geworden,
Dan staat bet met je toekomst treurig.
Thales!
Hangt er van af; het baart geen spijt
Een wakker man te worden op zijn tijd.
Proteus (tot Thales):
8335 Ge meent, een van uw eigen slag,
Die nog een poos naleven mag;
Want onder bleeke geestenscharen
Zie 'k u sinds vele honderd jaren.
Sirenen (op de rotsen) :
Welk een wolken-weemling schijnt
Rond de maneschijf te kringen?
8340
Minne-ontbrande duiven zijn 't,
Op als licht zoo blanke zwingen!
Nu uit Paphos is gekomen
De verliefde vogelschaar,
Is het blijde feest volkomen;
8345
Vreugde heersche, vol en klaar!
Nereus (Thales naderend):
Ziet een nachtlijk wandelaar
't Soms voor luchtverschijnsel aan;
Wij, als geesten, zijn voorwaar
Juister meening toegedaan.
8350
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Duiven zijn 't, die begeleiden
Mijner dochter schelpboot-vaart,
In een vlucht van wondren aard,
Reeds geleerd in oude tijden.
Thales:
8355
Ik houd eveneens voor 't best
Wat een' braven man voldoet;
Dat het stille, warme nest
Al wat heilig is behoedt.
Psyllen en Marsen (op Zee-Stieren, -Kalveren
en -Bokken):
In Cyprus' ruwe grotten, door
8360
Geen zeegod dichtgespoeld,
Geen Seismos omgewoeld;
In eeuw'ger winden koor;
Gelijk in vroeger dagen,
In stilbewust behagen,
8365
Behoeden wij Kypris' wagen,
Wij zijn 't die bij 't suislen der nachten
Door wemelend golvenspel brachten,
Onzichtbaar voor nieuwe geslachten,
Uw lieflijkste dochter hierheen.
8370
Wij vreezen, vredig varenden,
Gevleugelde leeuwen noch arenden
En maan noch kruis,
Die houden op aarde huis,
Er wisselend komen en gaan,
8375
Elkaar verjagen en verslaan,
Verpletten stad en veld en graan.
Wij brengen alleen
Onze lieflijke meesteres hierheen.
Sirenen:
Luchtig, vlug, maar rustig deinend,
Kringen rond den wagen lijnend,
8380
Teer-omstrengeld, zij aan zij,
Slang-gelijk in rij op rij,
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Nadert, kloeke Nereiden,
Die zoo driest en dartel speelt;
Brengt ons, teedere Doriden
Galathee, der moeder beeld.
Streng, godin-gelijk te aanschouwen,
Waardiger de onsterflijkheid,
Liefelijk als menschenvrouwen,
Lokkend door bekoorlijkheid.

8385

8390

Doriden (in koor aan Nereus voorbij trekkend, alien
op dolfijnen) :
Luna, laat uw glans omspreiden,
Stralend tooien onze jeugd;
Want voor onzen vader leiden
Wij de makkers onzer vreugd.
Tot Nereus.)
Knapen zijn 't, door ons gered
8395
Uit der branding grimmige kaken.
Warm in wier en mos gebed
Konden wij ze levend maken,
Om voortaan met heete kussen
Onzen dorst naar dank te blusschen.
8400
Laat goedgunstig hen genaken!
(

Nereus:

Zulk dubbel gewin valt hooglijk te prijzen:
Toteignvrudbamheiwjzn!
Doriden:
Looft gij ons gedrag, o vorst;
Gunt ge ons wèl-verworven lusten;
8405
Laat hen dan onsterflijk rusten
Aan onze eeuwig jonge borst.
Nereus:
Uw schoone vangst verblijde uw leven;
Uwjongekap tmn.
8410

Maar weet dat ik u niet kan geven,
Wat u slechts Zeus verleenen kan.
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De golven waar ge in speelt en spartelt
Houden zoomin als liefde stand'
Dus heeft uw neiging uitgedarteld,
8415
Zet dan uw liefjes weer op 't strand.
Doriden:
Gij knapen die ons naamt tot vrouw,
Nu moeten wij droevig scheiden;
Wij hebben verlangd een eeuwige trouw,
De goden willen 't niet lijden.
De jongelingen:
8420
Vertroost ons voortaan even zoet
En min ons even teer;
We hadden 't vroeger nooit zoo goed
Verlangen niet naar meer.
Gala
Galathea (nadert op baar schelpenwagen):
Nereus:
jij bent het, mijn liefje?
Galathea:
0 vreugdel mijn vadert
8425 Dolfijnen, hij wenkt, o brengt mij hem nadert
Nereus:
Voorbij reeds, zij trekken voorbij,
Om in zwierenden stoet haar te ontvoeren.
Wat geldt voor hen des harten diepst ontroeren?
Ach, ware ik zelf er bijl
8430 Doch een enkle blik schenkt vreugd,
Die het gansche jaar lang heugt.
Thales:
Heil, nogmaals heil!
Hoe diepverblijd ik hier verwijl,
Van schoonheid, van waarheid doordrongen.
8435 Alles is uit het water ontsprongen,
Alles blijft door het water bestaan;
Door uw eeuwig werken, Oceaan I
Hadt gij geen wolken gezonden,
Waaruit de beken bronden;
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8440

Rivieren niet gewonden;
Stroomen niet uit doen monden;
Wat ware de wereld, de bergen, de dreven?
Gij zijt de behouder van 't sprankelend leven l
Echo (koor van alle kringen) :
Gij hebt ons het sprankelend leven gegeven l

Nereus:
Van verre zwenkt het feestlijk heir,
Maar oog in oog zie 'k haar niet weer.
In langgerekten keten rijend,
Dartel-deinend spelemeiend,
Slingert zich de ongetelde schaar.
8450 Maar Galathea's schelpgestoelt'
Zie 'k toch, hoe 't ook daarginds krioelt,
Een schitt'rende ster,
Telken male:
Want wat wij minnen zien wij stralen,
8433 't Zij nog zoo ver;
Dat glinstert licht en klaar,
Steeds nabij en waar.
8445

Homunculus:
In 't vochtige element,
Schijnt al wat ik verlicht
8460
Mij even heerlijk schoon.
Proteus:
In 's levens element
Straalt eerst uw lieflijk licht
Met heerlijk zuivren toon.
Nereus:
Welk wonder zal nu weer te midden dier scharen
8465 Zich aan onze oogen gaan openbaren?
Wat vlamt daar zoo laaiend, wat glanst daar zoo zoet,
Rondom Galathea's schelp en voet,
Als werd het door liefde's hartklop geleid?
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Thales:
Homunculus is het, door Proteus verleid.
8470 De zeekenen zijn 't van heerschzuchtig verlangen;
Ik voel van voorspellende vrees mij bevangen....
Hij stoot aan den troon, met dreunend geluid
Vlamt het en bliksemt .... het vuur vloeit er uit
Sirenen:
Hoe zien we zoo vurig de golven blinken,
Die fonkelend in elkander verzinken,
8475
Welk stralend wonder zweeft daar aan?
Hoe gloeit de gansche nachtlijke baan?
Het vuur sluit alle wezens in!
Zoo heersche dan Eroos, van alles 't begin!
Heil de zee, en heil de golven
8480
Onder 't heilig vuur bedolven!
Heil het water, heil het vuur!
Heil dit wondere avontuur?
Tutti:
Heil der luchten milde gaven!
Heil, geheimen-rijke graven!
8485
Diepvrnwjuh,
Elementen, alle vier!
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VOOR HET PALEIS VAN MENELAOS
IN SPARTA
HELENA treedt op met een KOOR van gevangen Tromansche
vrouwen. PANTHALIS, hoorleidster.

Helena:
Ik, veelbewonderd, veel gesmaad ook, Helena,
Kom van de kust waar wij zooeven zijn geland,
8490 Nog dronken steeds van der golven bewegelijk
Gewiegel dat ons uit Phrygië's vlakke veld
Op steigrend hoogen rug, zoo door Poseidoons gunst
Als Euros' kracht, naar vaderlandsche baaien droeg.
Daarginds beneén verheugt thans koning Menelaas
8495 Over zijn thuiskomst zich met zijn dapperst gevolg.
Gij echter heet mij welkom, hoog en vorstlijk huis
Dat Tyndareos, mijn vader, bij de helling eens,
Van Pallas' heuvel wederkeerend, heeft gebouwd
toen ik hier met Klytaimnestra zusterlijk,
En
8500 Met Kastor ook en Pollux blijde spelend wies
Heeft boven Sparta's andre huizen schoonst getooid.
Weest mij gegroet gij vleugelen der bronzen poort;
't Was door uw gastvrij noodend openslaan dat mij,
Uit velen de verkorene, eens Menelaas

In bruidegomsgedaante straalde tegemoet.
Opent ze mij opnieuw, opdat ik 't spoedbevel
Des konings trouw volvoer, gelijk 't een gade past.
Laat mij naar binnen gaan, en achter blijv' hier al
Wat mij omstormde tot hiertoe, van noodlot zwaar.
8510 Want sinds ik dezen drempel zorgeloos verliet,
Gaand' naar Cythere's tempel volgens heilgen plicht,
Dáár echter mij een roover greep, de Phrygische,
Is veel geschied waarvan de menschen wijd en zijd
Gaarne verhalen, doch dat minder gaarne hoort
8515 Zij, wier legende groeiend tot een sprookje werd.

8505
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8520

Koor:
Versmaadt toch niet, o heerlijke Vrouw,
Des hoogsten goeds gena-bezit I
Want het grootste geluk is slechts u beschoren:
Der schoonheid roem die voor iedereen straalt.
Den held bazuint zijn naam vooruit,
Fier is zijn gang;
Doch dadelijk buigt de hardnekkigste man
Zijn zin voor de albedwingende Schoonheid ....

Helena:
Genoeg l met mijn gemaal bracht mij het schip
[hierheen;
8525 Thans heeft hij mij vooruit gezonden naar zijn stad.
Doch wat hij in den zin kan hebben raad ik niet.
Kom ik als gade, kom ik als een koningin?
Kom ik als offer voor des vorsten bitt're smart
En voor der Grieken lang doordulde rampenreeks?
8530 Veroverd ben ik, of gevangen weet ik niet.
Want waarlijk, dubbelzinnig schonken roep en lot
D' onsterfelijken mij, schoonheids bedenklijke
Geleiders, die nog zelfs op dezen drempel met
Hun duister-dreigend wezen aan mijn zijde staan.
8535 Want reeds in 't holle schip zag mij mijn echtgenoot
Slechts zelden aan, noch sprak hij ooit een vriendlijk
Als onheil-broedend zat hij tegenover mij. [woord;
Maar dan, toen opgevaren in de diepe bocht
Van den Eurotas d'eerste scheepssnavelen nauw
8540 Het land begroetten, zeide hij als god-bezield :
Mijn krijgers stijgen hier naar orde en regel uit,
lk zal ze monsteren, langs 't strand der zee geschaard ;
Maar gij trekt verder, gij trekt steeds des heiligen
Eurotas' vruchtbeladen oevers verder langs,
8545 De rossen sturend door der vochten weiden tooi,
Totdat gij eindlijk aan de schoone vlakte komt
Waar Lakedaimon in het eens zoo vruchtbaar veld,
Omsloten door het stug gebergte, werd gebouwd.
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Treedt binnen dan het hoog-getorende paleis
En monster alle maagden die 'k daar achter liet
Onder der oude huismeest'res verstandige bestuur.
Die toone u daar de rijke schat-verzameling,
Zooals uw vader haar u liet en die ikzelf
In krijg en vree vermeerd'rend steeds heb opgehoopt.
Ge zult er alles nog naar orde vinden, want
Dit is des vorsten voorrecht, dat hij alles trouw
Bewaard in huis hervindt wanneer hij wederkeert,
En alles op zijn plaats, zooals hij het verliet;
Want nimmer is een knecht tot wijziging bevoegd.

Koor:
Verkwik thans aan den heerlijken schat,
Den steeds vermeerderden, oog en hart!
Want der ket ingen to i, de pronk der kro n,
Zij rusten daar trotsch en eigendunklijk.
Doch treedt slechts binnen en daag hen uit;
Zij gorden zich vlug.
8565
't Verheugt mij de schoonheid in wedkamp te
Met goud en paarlen en edelgesteente. [zien
Helena:
Hierop vervolgde mijns Heeren heerscherswoord
[aldus:
Zoo ge nu alles hebt naar orde nagezien,
8570 Neem dan zooveel drievoeten als ge noodig acht
En vaatwerk velerlei, gelijk een off'raar bij
De hand moet hebben als hij 't heilig werk voltrekt:
8560

Dektls,odchanevlksijf;
Het allerzuiverst water uit de heil'ge bron
8575 Vulle de hooge kruiken ; ook het droge hout,
Gretig ontvanklijk voor de vlammen, houdt bereid;
Een wel-geslepen mes ontbreek' tenslotte niet;
Doch al het andre laat ik over aan uw zorg.
Zoo sprak hij, sporend mij tot afscheid; echter niets
8580 Van levende' adem heeft zijn hand geteekend, dat
Hij den Olympiërs ter eere slachten wil.
Bedenklijk is het, doch ik maak mij niet bezorgd,
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En alles leg ik in der hooge goden hand,
Die steeds voleinden wat hun geest het beste dunkt,
8585 Het moge goed door menschen of het moge kwaad
Worden genoemd; wij stervelingen dragen het.
Reeds dikwijls hief een offeraar de zware bijl
Wijdend tot aan den nek van 't neergebogen dier,
En kon het niet volbrengen, wijl zijn hand weerhield
8590 Eens gods of des nabijen vijands tusschenkomst.
Koor:
Wat geschieden zal bevroedt gij niet;
Verder, koningin,
Schrijdt goedsmoeds.
Goed en kwaad verrast
8595
Onverwacht een mensch;
Zelfs voorspeld gelooven we 't niet.
Brandde niet Troje, zagen wij niet
Dood voor oogen, smaadlijken dood?
En zijn wij niet hier
8600
u ten geleide, dienend in vreugde,
Schouwend des hemels verblindende zon
En het schoonste der aarde,
Uzelf, ons zaal'gen genadig?
Helena:
Het zij hoe 't zij, wat ook te wachten staat, ik moet
8605 Beklimmen onverwijld den stoep van 't koningshuis,
Dat, lang ontbeerd en veel-verlangd en haast
{verspeeld,
Mij weer opnieuw voor oogen staat, ik weet niet hoe.
Mijn voeten dragen mij thans niet zoo moedig meer
De hooge treden op, die 'k oversprong als kind.
(Af.)
Koor:
Werpt nu, o zusters, gij
8610
Droevig gevangenen,
Alle smarten van u;
Deelt der Meest'resse geluk,
Deelt Helena's geluk,
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Die tot haars vadershuis' haard
Wel op laat wéérkeerende
Doch ook op des te zekerder
Voeten blijde nadert.
Prijst nu de heilige,
Leidend ten goede,
Huiswaarts voerende goden 1
Zweeft de ontketende
Toch als op wieken
Over het ruigste, terwijl tevergeefs
De gevangene, vol verlangen
Over de tinne des kerkers heen
Arm-uitstrekkend verkwijnt.

Doch haar heeft een god gered,
De geroofde;
En uit Ilios' puin
8630
Droeg hij hierheen haar terug.
Naar het oude, het nieuw-getooide
Vaderhuis,
Om na onzeglijke
Vreugden en smarten
8635
Vroegen jeugdtijd
Weer verjongd te herdenken.
P a n t h a l i s (als koorleidster) :
Verlaat dan nu der liederen vreugd-omstoeide pad
En wendt uw blikken tot de vleugelen der deur l
8640 Wat zie ik, zusters? Keert daar niet de koningin
Met heftig bewogen schreden weer tot ons terug?
Watiser,goknwatud
In uw paleis inplaats van der dienaren groet,
Verschrikkelijks gemoeten? Ge verbergt het niet;
8645 Want weerzin zie ik op uw voorhoofd fronsen en
Een eedlen toom die met ontsteld verbazen strijdt.
Helena (die de deurvleugels heeft opengelaten, ontroerd) :
Een dochter van Zeus-zelf past geen gemeene vrees;
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Verschrikkings vluchtig-zachte hand raakt haar niet
[aan.
Ontzetting echter, die, den schoot der oude Nacht
3650 In oerbegin ontstegen, veelvormig nog thans
Als gloeiende wolken uit des bergs vurigen muil
Omhoog zich wentelt, schokt toch zelfs eens helden
Zoo hebben heden gruwelijk de Stygischen [borst.
Den toegang tot dit huis geteekend, dat wel graag
8655 Ik van den vaak betreden, langverlangden stoep
Mij weer verwijd'ren zou, een scheidend gast gelijk.
Doch neen! geweken ben 'k tot hier, naar 't licht;
[ge zult
Mij verder niet verdrijven, machten, wie ge ook zijt.
Op wijding wil ik peinzen, tot gelouterd moog'
8660 De haardgloed de Meest'res begroeten met den Heer.
Koor:
Onthul uw dienaressen dan, edele Vrouw,
Die u eerbiedig bijstaan, wat u is geschied.
Helena:
Wat ik zag zult ook gij met eigen oogen zien,
Zoo haar gewrocht niet de oude Nacht weer dadelijk
8665 Herzwolgen heeft in harer diepten wonderschoot.
Doch, dat ge't weet, verhaal ik 't u met woorden eerst :
Toen ik het statig binnenruim van 't koningshuis,
Mijn naasten plicht indachtig, plechtiglijk betrad,
Verbaasde ik mij over der leegen gangen stilt'.
8670 Geen klank van ijv'rig heen en weder gaanden trof
Het oor, geen vlug-bedrijvige haastigheid den blik;
Geen dienstmaagd zag ik, ook geen huishoudster
[verscheen,
Die anders vriendlijk welkom bieden iedren gast.
Toen'k evenwel den schoot des haards genaderd was,
8675 Toen zag 'k bij uitgegloeider asch nog lauwe rest,
Terneergehurkt, omhuld, welk een geweldige vrouw!
Niet als een slapende, doch als des peinzens beeld.
Met mijn bevelend woord spoor 'k haar tot arbeid aan,
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De huishoudster vermoedend, die de vorst willicht
Bij zijn vertrek voorzorgelijk had aangesteld.
Doch saamgeschrompeld hurkt daar de onbe-[weeglijke;
Tot ze eindlijk op mijn dreigen heft den rechter arm,
Als wilde zij verjagen mij van haard en huis.
Ik wend mij toornig van haar af en snel terstond
8685 De treden toe waarop omhoog de thalamos
Pronkrijk oprijst en vlak daarnaast het schatvertrek ;
Het monster echter, met een ruk, verheft zich ook
En, mij gebiedend in den weg tredend, vertoont
Zich, lang en schraal, met hollen, bloedig--troeblen
8690 Een wangestalte die zoo geest als oog verwart. [blik,
Doch 'k praat slechts in den wind, want te vergeefs
[beproeft
Het woord gedaanten scheppend op te bouwen. Ziet
Daar staat zij zelfl Zij waagt te komen zelfs in 't licht I
Hier zijn wij meester, tot mijn Heer en Koning komt.
8695 De grimme nachtgeboorten schuwt der schoonheid
[vriend
Phoibos weer naar hun holen of hij knevelt ze.
C Phorkycis verschijnt op den drempel tusschen de deurposten.)

8680

Koor:

8700

8705

Veel reeds beleefde ik, schoon mij het haar
Jeugdelijk golft om de slapen!
Schriklijke dingen heb ik gezien,
Oorlogsjammer, Ilios' nacht
Bij zijn val.
Door het omwolkte, stuivend tumult
Vechtender krijgers hoorde ik de goden
Vreeselijk roepen, hoorde ik der Tweedracht
Bronzen stem doordreunen het veld,
Muurwaarts heen.
Ach 1 zij stonden nog, Ilios'
Muren, maar de vlammengloed
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8710

8715

8720

8725

8730

8735

8740

Trok van buur tot buurman reeds
Zich verspreidend van hier naar ginds,
Waaiende in den eigen storm
Over de nachtelijke stad.
Vluchtend zag ik door walm en gloed
En der getongde vlammen laaien
't Nad'ren van gruwlijk toornende goden,
Schrijdend, wondergedaanten,
Reuzegroot, door duistren
Vuur-omglansden smook.
Zag ik het, of vormde
Zich mijn angst-omklemde geest
Warre verbeelding? Zeggen kan
Ik het nooit. Doch dat ik dit
Gruwlijke hier met mijn oogen aanschouw,
Dit voorzeker weet ik.
Zou 't met mijn handen kunnen grijpen,
Hield van al 't gevaarlijke
Mij niet de vrees terug.
Welke van Phorkys'
Dochteren zijt ge?
Want ik gelijk u
Slechts dit geslacht.
Zijt ge als eene der g rij sgeborene,
Eén oog slechts en éénen tand
Beurtelings bezittende
Graien hier gekomen?
Waagt ge het, ondier,
Naast de Schoonheid
U voor den kennersblik
Phoibos' te toonen?
Doch niettemin, treedt meer naar voren,
Want het afzichtlijke ziet hij niet,
Zooals zijn heilige oogen nog
Nimmer schouwden den schaduw.
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Maar ons sterflijken noodzaakt, ach!
Droeve rampspoed helaas
Tot de ondraaglijke oogenpijn
Die het verwerplijke, eeuwig onzalige
Wekt bij wie schoonheid minnen.
Hoor dan nu, zoo ge onbeschaamd
8750
Antwoordt ons, hoor uwen vloek,
Hoor van eiken smaad de dreiging
Uit den verwenschenden mond der gelukkigen
Die door de goden geschapen zijn.
Phorkyas:
Oud is het woord, doch hoog en waar blijft steeds
[zijn zin:
8755 Dat Schaamte en Schoonheid nooit tezamen hand in
[hand
Men voort ziet schrij den langs der aarde groenend pad.
Diep ingeworteld huist in beiden oude haat,
Zoodat, wààr zij ook maar elkander op hun weg
Ontmoeten, elk der andere den rug toekeert.
8760 Dan ijlt weer elk voor zich nog heftiger verder voort,
Schaamte bedroefd, de Schoonheid echter trotsch
[gezind,
Tot haar ten lest des Orkus' holle nacht omvangt,
Zoo haar niet de Ouderdom te voren heeft getemd.
U vind ik, schaamteloozen, uit den vreemde hier
8765 Driest-overmoedig neergestreken als der kraanVogels schor-krassend heir, dat hoog boven ons
[hoofd
In lange wolken krijschend zijn geschreeuw omlaag
Zendt dat den stillen wandelaar verleidt opwaarts
Den blik te slaan; doch zij vervolgen hunnen weg,
8770 En hij den zijnen. Aldus zal 't ook ons geschiên,
Wie zijt dan gij, dat ge des konings hoog paleis
Als dronkene Mainaden wild te omtieren waagt?
Wie zijt ge dan dat ge haar die het huis bestiert
Jankt tegemoet gelijk der honden schaar de maan?
8745
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8775

8780

Waant ge dat ik niet weet van welk geslacht ge zijt;
Gij jong gebroed, in krijg geteeld en opgevoed,
Manzieken gij, verleid en zelf verleidend, bei
Ontzenuwend, des krijgers en des burgers kracht]
U ziende schijnt het mij alsof een sprinkhaan-zwerm
Hier neerviel, overdekkend 't groene veldgewas,
Gij, opvreetsters van vreemden vlijt, gij snoepende
Vernielsters van hoog-opgeschoten welvaart, gij
Veroverde, op de markt verkocht, geruilde waar!
Helena:

Wie in het bliziin der meesteres maagden bekijft
8785 Tast der gebiedster huislijk recht vermetel aan,
Want het betaamt slechts háár het prijzenswaardige
Te roemen en te straffen wat verwerplijk is.
Ook ben ik wèl-tevreden met de diensten mij
Door hen bewezen toen Troja's verheven kracht
890 Belegerd werd en viel en neerlag; evenzeer
Toen wij des dwaaltochts zorgenzware wisselnood
Droegen, waar meestal elk zichzelf toch't naaste blijft.
Ook hier verwacht ik 't zelfde van hun mont're stoet.
Niet wat een knecht is, vraagt zijn heer, slechts hoe
[hij dient.
8795 Zwijg daarom gij en grijns hen langer niet zoo aan.
Hebt gij des konings huis tot hiertoe goed bewaakt
In naam der meesteres, zoo strekt u dit tot roem;
Doch thans verschijnt zij zelf, treedt gij nu weer terug,
Opdat niet nog in straf verkeer' 't verdiende loon.
Phorkyas:
810 Den huisgenooten gispen bluft het opperst recht
Dat zich de gade van een god-gezegend vorst
Door wijs bestier van lange jaren wèl verwerft.
Zoo gij, als meesteres erkend, opnieuw de plaats
Van koningin en vrouw des huizes weer vervult,
8805 Grijp dan de lang verslapte teugels, heersch opnieuw;
Neem in bezit den schat en ons allen er bij.
Doch mij, de oudere, bescherm mij bovenal
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Tegen die bende, die naast uwer schoonheid zwaan
Maar slecht-gewiekte, snaterzuchtige ganzen zijn.
Koorleidster:
8810 Hoe leelijk lijkt toch naast de schoonheid leelijkheid.
Phorkyas:
Hoe onverstandig naast de wijsheid onverstand.
(Van hier af antwoorden de C h o r e t i d e n, beurtelings
naar voren tredend.)
Choretide 1:
Verhaal van vader Eurebos, van moeder Nacht.
Phorkyas:
Van Scylla, van uw lijfelijke zuster spreek.
Choretide 2:
Wel menig monster klimt tegen uw stamboom op.
Phorkyas:
8815 Voort naar den Orkus, zoekt uw soortgenooten ginds.
Choretide 3:
Zij die daar wonen zijn voor u toch veel te jong.
Phorkyas:
Teiresias, den ouden, moogt ge er vrijen gaan.
Choretide 4:
Uw achter-achter-kleinkind was Orion's min.
Phorkyas:
Harpijen hebben, dunkt me, in drek u opgevoed.
Choretide 5:
8820 Waarmee voedt gij een zoo verzorgde magerheid?
Phorkyas:
Niet met het bloed waarnaar gij zoo begeerig zijt.
Choretide 6:
Gij haakt naar lijkenvleesch , zelf walgingwekkend lijk.
Phorkyas:
'k Zie vampiertanden-glans in uw brutalen bek.

DERDE BEDRIJF

Koorleidster:
Den uwen stop ik zoo 'k slechts uitspreek wie ge zijt.
Phorkyas:
Noemd'eigen naam, zoo hebt ge een raadsel opgelost.
Helena:
Niet toornend, doch bedroefd treed ik hier tusschenjbei,
Verbiedend zulk onstuimig strijdend wisselwoord!
Want niets is schad'lijker voor 's heerschers hoog
[gezag
Dan trouwer dienaars heimelijk zweerend getwist.
8830 D'echo van zijn bevelen keert dan langer niet
Als ras-volvoerde daad welluidend tot hem weer;
Neen, eigenzinnig bruisend raast zij rond hem heen,
Den zelf-verwarde, die hen te vergeefs berispt.
Dit niet alleen. Ge riept in onvoegzamen toorn
8835 De schrikgedaanten van onzaal' ge heupnis op,
Die nu me omstuwen, zoo dat ik ten Orkus mij
Getrokken voel, den vaderlandschen grond ten spijt.
Is 't wel herinn'ving? Is 't een waanbeeld dat mij grijpt?
Was ik dit alles? Ben ik 't? Zal ik 't voortaan zijn?
8840 Het droom- en schrikbeeld dier steden-verwoestenDe meisjes huiveren, doch gij, als oudste, staat [de?
Rustig-gelaten! spreek dan gij een reed'lijk woord.
8825

Phorkyas:
Wie langer jaren menigvuldig heil herdenkt,
Hem lijkt ten slotte hoogste godengunst een droom.
8845 Gij echter, hoog-begenadigd zonder maat of grens,
Zaagt in uw levensreeks slechts liefde-bronstigen,
Tot ieder doldriest waagstuk al te ras ontvlamd.
ReedsTheseus greep u vroeg, gedreven door begeert'.
Een schoon-gebouwd man, godd'lijk sterk als
[Herakles. .. .
Helena:
8850 Ontvoerde mij, een slanke, tienjarige ree,
En mij omsloot Aphidnos' burcht in Attika.
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Phorkyas:
Door Kastor en door Pollux spoedig weer bevrijd,
Dong naar uw hand een uitgelezen heldenschaar.
Helena:
Doch boven allen stille gunst, 'k beken het graag,
8855 Verwierf Patroclos, des Peliden evenbeeld.
Phorkyas:
Doch vaderlijke wil huwde u aan Menelaas,
Den koenen zee-doordoler, huisbewaker ook.
Helena:
Zijn dochter gaf hij hem, en ook des rijks bestuur.
Aan 't echtlijk samenzijn ontsproot Hermione.
Phorkyas:
8860 Doch toen hij verre om Kreta's grond stoutmoedig
[streed,
Verscheen uw eenzaamheid een al te schoone gast
Helena:
Waarom herinnert ge aan dit halve weduwschap
En 't gruwlijk onheil dat het bracht over mijn hoofd?
Phorkyas:
Ook mij, op Kreta vrij-geboren vrouw, beschoor
8865 Die tocht gevangenschap en lange slavermij.
Helena:
Tot huisbewaarster stelde hij terstond u aan,
Veel toevertrouwend: burcht en koen-verworven
[schat.
Phorkyas:
Die gij verliet, Ilios' hoog-omtorende stad
En nooit verzaade minnevreugden toegekeerd.
Helena:
8870 Herdenk die vreugden niet, want een oneindigheid
Van al te bitter leed stortte zich in mijn borst.
Phorkyas:
Doch naar men zegt verscheent ge in dubbele
jgedaant',
In Ilios gezien en in Egypte ook.
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8875

Helena:
Verwar verbijstrings vreemden waan niet gansch en al;
Zelfs nu nog weet ik niet wie van die twee ik ben.
Phorkyas:
Voorts zegt men dat nog uit het holle schimmenrijk,
Vol bronstige begeerte Achilles tot u kwam,
Wijl hij u vroeger minde tegen 's lots besluit.

8880

Helena:
Ik, een idool, verbond me aan hem, zelf een idool.
Het was een droom, zoo zegt ook immers het verhaal;
Ik duizel weg, ik word mijzelf tot een idool.
(Zij zijgt het halfkoor in de armen.)

Koor:
Zwijg nu, zwijg!
Wanblikkende, wansprekende l
Uit zoo afzichtelijk ééntandige
Lippen, wat wel ontwalmt aan
8885
Zulk een vreeslijken gruwelmuil?
Want de boosaardige, wel-dadig zich voor[doend,
Wolvenhaat onder de schaapswollen vacht,
Mij lijkt hij schriklijker nog dan des drie-S890
Koppigen helhonds bek.
Angstig luistrend staan wij hier:
Hoe,wan e r,wa rbe kthetlos,
Zulker arglist
Diep-beloerend wangedrocht?
Nu weer, inplaats van met vriendlijk-troostrijk,
8895
Lethe-schenkend, teer-liefelijk woord,
Roept gij wakker uit het verleden
't Allerkwaadste, meer dan goeds,
En verduistert tegelijk
8900
Met den glans van 't Heden
Ook der Toekomst
Vredig ópglinsterend licht der hoop.
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Zwijg dan, zwijg 1
Dat toch der koningin ziel,
8905
Reeds der vlucht nabij,
Stand nog houde, vast moog' houden
Dezen vorm van alle vormen
Die de zonne ooit bescheen.
(Helena is bijgekomen en staat weer in het midden.)
Phorkyas:
Treedt te voorschijn uit vlucht'ge wolken, hooge
rzonne van deez' dag.
8910 Die gesluierd reeds verrukkend, thans in glans ver[blindend heerscht.
Ziet nu zelf met teedre blikken hoe de wereld zich
[ontplooit.
Leelijk moge men mij schelden, toch ken ik het
Helena: [schoone wel.
Wanklend schrijd ik uit de leegte die mij duizelend
[omgaf;
't Liefst ging ik maar weer ter ruste, overmoede is
[mijn gebeent:
8915 Maar een koningin betaamt het ach, 't betaamt een
[ieder mensch, —
Zich door geestkracht te beheerschen, wat ook drei[gend hem verrast.
Phorkyas:
Nu gij dan in heel uw grootheid, heel uw schoonheid
[voor ons staat,
En uw blik weer kan bevelen; wat beveelt gij? spreek
[het uit.
Helena:
Haast u om weer in te halen wat door 't kijven werd
[verzuimd;
8920 Brengt een offer in gereedheid, naar de koning 't mij
[gebood.
Phorkyas:
Alles is in huis in orde: schalen, drievoet, scherpe bijl,
Voor 't besprenkelen, berooken ; wijs slechts 't offer[dier ons aan.
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Helena:
Niet genoemd heeft het de koning.
Niet genoemd? 0 onheilswoord!
Phorkyas:
Helena:
Welk een droefnis overvalt u?
Gij werd, koningin, bedoeld!
Phorkyas:
Helena:
8925

Ik?
Phorkyas: En genen!
Wee ons allen!
Koor:
Vallen zult ge door de bijl.
Phorkyas:
Helena:
Vreeslijk, doch vermoed, rampzaal'ge!
Onontkoombaar lijkt het mij.
Phorkyas:
Koor:
Ach, en ons! wat zal ons wachten?
Zij sterft nog een eedlen dood,
Phorkyas:
Maar aan hoogen balk daarbinnen, die den gevel
[draagt van 't dak,
Zult gij spartlen, een na de andre, zooals lijsters in
[het net.
(Helena en het Koor staan verbaasd en verschrikt, in
indrukwekkende, wèl-voorbereide groepeering.)

Phorkyas:
Als verstarde beelden staat ge daar,
Als spoken]
Bang van den dag te scheiden, die u niet behoort.
De menschen, allen spoken, evenzeer als gij,
Doen evenmin gewillig afstand van de zon;
Toch smeekt hen niemand los, noch redt hen van
[het eind.
8935 Zij weten 't allen, schoon 't slechts weinigen behaagt.
Genoeg, ge zijt verloren! Vlug dus aan het werk.

8930

149

FAUST II.

150

(Zij klapt in de handen ; hierop verschijnen bij de deur
vermomde dwergen, die gegeven bevelen dadelijk vlug
uitvoeren.)
Hierheen, duister ongedierte, kogelronde
Wentelt hierheen, hier kunt ge schaán naar hartelust.
Het draag-altaar, het goudgehoornde, op zijn plaats;
8940 De bijl, leg blinkende haar op den zilvren rand;
De waterkruiken vult, waarmee men afspoelt straks
De gruwlijke bezoedeling van 't zwarte bloed.
Spreidt kostlijk het tapijt hier uit over het stof,
Opdat het offer nederkniele koninklijk,
8945 En ingewikkeld, zij 't met afgescheiden hoofd,
Terstond begraven zij met voegzaam eerbetoon.
Koorleidster:
De koningin staat peinzende terzijde ginds,
De meisjes zie 'k verwelken als 't gemaaide gras;
Mij echter, de oudste, lijkt het heilig plichtsgebod
8950 Met u te wiss'len, oer-oer-oudste, een waardig woord.
Gij zijt ervaren, wijs, gij schijnt ons welgezind,
Schoon deze schaar gedachteloos u heeft miskend.
Zeg ons daarom wat gij mooglijk ter redding weet.
Phorkyas:
Is gauw gezegd: van de vorstin slechts hangt het af
8955 Zichzelf te redden, u, toegiftjes, bovendien.
Maar vastberadenheid is noodig, rap en ree.
Koor:
0 eerwaardigste der Parzen, wijsste der Sybillen gij I
Open houdt nog de gouden schaar, verkondig ons
[dag en heil.
Want wij voelen alreeds zweven, zwaaien, klepelen
[allerakeligst
8960 Onze teere leedjes die zich liever dansende ver[maakten,
Rustend daarna aan liefste's borst.
Helena:

Laat hen maar vreezen; smart gevoel ik, doch geen
[angst.
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Maar weet gij uitkomst, dankbaar worde zij aanvaard.
Den wijze, vèr-omzichtige blijkt voorwaar nog vaak
8% 't Onmogelijke mooglijk. Spreek, en noem het ons.
Koor:
Spreek en zeg het, zeg ons vlug toch : hoe ontkomen
[wij de gruwlijk
Haatlijke stroppen die al dreigend, als een onbe[geerlijkst sieraad
Zich rond onze balsen snoeren? Ach, wij armen
[voelen 't nu reeds,
Ademloos, tot stikkens toe, zoo gij, Rhea, aller goden
8970 Hooge moeder, u niet ontfermt.
Phorkyas:
Hebt gij geduld om mijns verhaals langduur'gen stoet
Stil aan te hooren? Velerlei histories zijn 't.
Koor:
Geduld genoeg, al luistrend leven we onderwijl.
Phorkyas:
Hem die tehuis verblijvend hoedt den eedlen schat,
8975 Der hooge woning muren wèl te voegen weet
En 't dak te schutten tegen regens heftigen slag,
Hem zal het welgaan al zijn levensdagen lang.
Doch wie lichtvaardiglijk zijns drempels heil'ge grens
Met vluchtige zolen euvelmoedig overschrijdt,
8980 Vindt wederkeerend wel weer de oude plek terug,
Doch alles gansch veranderd, zoo niet zelfs verwoest.
Helena:
Waartoe zijn zulke welbekende spreuken nut?
Verhalen woudt ge, doch rakel niets droevigs op.
Phorkyas:
Het is historie, het is allerminst verwijt.
8985 Zeeroovend roeide Menelaas van baai tot baai;
Oevers en eiland stroopte hij vijandig af;
Met buit beladen keerend die daarbinnen glanst.
Voor Ilios bracht hij tien lange jaren door,
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Hoevele wel met zijn tehuisvaart weet ik niet.
Maar ach, hoe staat het hier thans met Tyndareos'
Verheven huis? Hoe staat het met het rijk in 't rond?
Helena:
Is dan het smaden zoo ganschlijk met u vergroeid
Dat ge geen lip kunt oop'nen zonder woord van
[blaam?
Phorkyas:
Reeds vele jaren stond verlaten 't dalgebergt'
8995 Dat achter Sparta noordwaarts oprijst naar omhoog,
Taygetos in den rug, waar als een dart'le beek
Omlaag d'Eurotas rolt, en dan, breed door ons dal
Heenruischend langs het oeverriet, uw zwanen voedt.
Toen heeft zich in dat stille dal een koen geslacht
9000 Gevestigd, opdringend van uit Cimmerischen nacht,
En daar gebouwd een onbeklimbaar steile burcht
Vanwaar zij land en volk belagen naar 't hun lust.
Helena:
Dat konden zij volbrengen? 't Lijkt onmooglijk schier.
Phorkyas:
Zij hadden tijd, misschien zijn 't bij de twintig jaar.
Helena:
9005 Is één hun heer? Zijn 't roovers, velen, saamvereend?
Phorkyas:
Geen roovers zijn het, doch één is hun aller heer.
Ik laak hem niet, al heeft hij dan ook mij bezocht.
Wel kon hij alles nemen, doch hij was tevree
Met enkle vrije gaven, zei hij, geen tribuut.
Helena:
9010 Hoe ziet hij 'r uit?
Niet kwaad, ja, mij bevalt hij wel.
P h o r k i a s:
Hij is een opgewekt, vrijmoedig, welgebouwd,
Als onder Grieken wein'gen, een verstandig man.
Men scheldt dit volk barbaren, maar ik denk toch niet
Dat een van hen zoo wreed is als voor Ilios,

8990
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Zich menig held, haast menschenvretend, heeft
[betoond.
'k Zou mij beroepen thans op zijn grootmoedigheid.
En dan zijn burcht! dien moest ge eens zien van
[naderbij!
Dat is iets anders dan het plompe muurgesteent'
Dat uwe vad'ren wentelden zoo maar te hoop,
9020 Cyclopisch als Cyclopen, ruwe rots plompweg
Op ruwe rotsen stortend. Daarentegen ginds
Is alles regelmatig, loodrecht, waterpas.
Zie hem van buiten! hemelwaarts streeft hij omhoog,
Zoo star, zoo welgevoegd, zoo spiegelglad als staal.
9025 Te klimmen hier .... zelfs de gedachte er aan glijdt af.
Van binnen open ruimt' van wijde hoven, rond
Omringd door bouwwerk van vellerlei soort en doel.
Daar ziet ge zuilen, zuiltjes, bogen, boogjes veel,
Balkons en galerijen, tot in- en uitkijk bei,
9030 Ook wapens ....

9015

Koor:

Wat zijn wapens?

Phorkyas:
Zelf toch zaagt ge hoe
Ajax een knoedel slangen voerde op zijn schild.
De zeven tegen Thebe droegen elk een beeld
Op 't schild, kostlijk versierd en vol beteekenis.
Men zag er maan en sterre' in 't nachtlijk hemelruim,
9035 Godinnen, Held en Ladder, Zwaarden, Fakkels ook
En al wat sterke steden grimmiglijk bedreigt.
En zulke beelden voert ook onze heldenschaar
Sinds oervoorvaderlijken tijd in pracht van kleur.
Daar ziet ge leeuwen, aad'laars, klauw en snavel ook,
9040 Dan buffelhorens, vleugels, rozen, pauwenstaart; ...
Ook strepen, goud en zwart, en zilver, blauw en rood.
Zoo hangen ze in de zalen, eindloos rij op rij;
In zalen grenzeloos, gelijk de wereld wijd.
Dààr kunt ge dansen!
Koor:

Spreek, zijn daar dan dansers ook?
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Phorkyas:
9045 De besten 1 'n Goudgelokte, frissche knapenschaar.
Zij geuren jeugd! Alleen maar Paris geurde zoo
Toen hij der koningin te na kwam.
Helena:
Zwijg, ge valt
Gansch uit uw rol, zeg liever mij het laatste woord.
Phorkyas:
Gij hebt het laatste ; spreekt ge een ernstig, duidlijk
9050 Terstond omring ik u met gindschen burcht. [,,Ja,"
Koor:
0 spreek
Dat korte woord en redt uzelf, en ons meteen!
Helena:
Hoe? Zou ik vreezen dat de koning Menelaas
Zich zoo gruwelijk wreed aan mij vergrijpen zou?
Phorkyas:
Zijt ge vergeten hoe hij uw Deïphobos,
Des doodgestreden Paris' broeder ongehoord
9055 Verminkte, die stijfhoofdig u, de weeuw, ten lest
Verwierf tot bijwijf? Neus en ooren sneed hij 'm af;
Ergenoschdijm,vrelkoantzi.
Helena:
Dat deed hij hèm en deed het hem om mijnentwil.
Phorkyas:
9060 Om zijnentwille zal hij u hetzelfde doen.
Ondeelbaar is de schoonheid, wie haar gansch bezat
Verwoest haar liever, vloekend elk gedeeld bezit.
(Trompetten in de verte, het Koor krimpt ineen.)
Want scherp als der trompetten schett'ren ingewand
En oor verscheurend aangrijpt, klauwt zich de ijver[zucht
9065 Vast in het hart eens mans, die nooit vergeet wat hij
Vroeger bezat, doch nu verloor, niet meer bezit.
Koor:
Hoort ge niet de horens schallen, ziet ge der wapenen
[bliksems niet?
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Phorkyas:
Wees hier welkom, Heer en Koning; gaarne geef
[ik rekenschap.
Koor:
Ach, en wij?
P h o rk y a s : Ge weet het zeker : ziet haar sterven voor
[uw oog
9070 En lijdt zelf den dood daarbinnen; neen, te redden
[zijt ge niet.
(Pauze.)
Helena:
'k Besloot tot wat mij 't allernaast te wagen lijkt.
Een booze demon zijt ge, dat gevoel ik wel.
Ik vrees ook dat ge goeds ten kwade keert, maar toch
Wil ik vóór alles volgen u naar dezen burcht.
9075 Het and're weet ik; wat de koningin daarbij
In 't diepst baars harten nog misschien heimlijk verBlijv' ieder ontoeganklijk. Oude, ga vooraan! [bergt
Koor:
0, hoe gaarne gaan we er heen,
Reppend de voeten,
Achter ons Dood,
9080
Voor ons opnieuw
Rijzender veste
Ontoeganklijke muren.
Mogen zij evengoed schutten,
Even als Ilios' burcht,
9085
Die toch slechts ten laatste
Viel door verachtelijke list,
(Nevels verspreiden zich, achtergrond en voorgrond
beurtelings omhullend.)
Hoe echter? Hoe?
Zusters, ziet in het rondl
Was het niet heldere dag?
9090
Nevlsdinrop
Uit Eurotas' heiligen vloed.
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Reeds verdween de lieflijke
Riet-omkranste zoom voor 't oog.
Ook der vrije, sierlijk-trotsche
Zacht-voortglijdende zwanen
Zwem-beluste drift
Zie ik, ach, niet meer!
Toch, maar toch
Hoor ik ze roepen;
Roepen met schril-verren schreeuw.
Doodverkondend, naar men zegt,
Wee, dat hij niet ook aan ons
Ondergang verkonde inplaats
Van beloofder redding heil!
Ons, den zwaangelijken, langSchoon-wit-halsigen, en ach,
Onzer zwaan-geteelde!
Wee ons, wee wee!
Alles werd reeds bedekt
Door de nev'len rondom,
Want wij zien elkaar niet meer!
Wat geschiedt er? Loopen wij?
Zweven wij slechts
Trippelvoetend over den grond?

Ziet ge niets ? Zweeft niet misschien
Hermes vooraan? Blinkt niet zijn gouden staf
Eischend, bevelend, ons weder terug
Naar den triesten, grauw-scheemrenden,
Vol van ontastbare schimmen
Warlenden, eeuwig ledigen Hades?
Ja, nu plotsling wordt het duister, zonder glans
[vervaagt de nevel,
Donker-grauw, als oud gesteente. Muren doemen
[voor den blik
Voor den vrijen blik star opwaarts. Is 't een hof? een
[diepe kuil?
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9125

Huivringwekkend, wàt het zijn moog,? Zusters, ach,
Ach, gevangen zijn we als ooit? [wij zijn gevangen,
BINNENHOF VAN EEN BURCHT
Omringd door weelderig-fantastische middeleeuwsche gebouwen.

Koorleidster:
Dwaas en voorbarig, echte vrouwen, door en door?
Van 't oogenblik afhanklijk, speelbal van het weer,
9130 Geluk en ongeluk? Nooit weet gij een van bei
Gelaten te bestaan. Want de een weerspreekt altijd
Heftig een andre, dwars er door weer de andren haar.
In vreugd en smart slechts huilt en lacht ge op zelfde
[wijs.
Zwijgt nu? Wacht luistrand af wat hier uw meesteres
Met eedlen zin besluiten moog' voor zich en ons.
Helena:
9135 Waar zijt ge, Pythonissa? of hoe ge heeten moogt.
Doem op uit de gewelven van deez' duistren burcht.
Gingt ge wellicht om bij dien wonderbaren held
Mij aan te kondigen, vragend welkome' ontvangst?
Heb dank dan en leidt dadelijk mij naar hem heen;
9140 'k Verlang naar dolens einde. Rust verlang ik slechts.
Koorleidster:
Vergeefs ziet, koningin, gij ov'ral om u rond:
Verdwenen is het ak'lig beeld, het bleef misschien
Ginds in den nevel uit welks boezem wij hierheen
Kwamen, ik weet niet hoe, vlug en toch zonder tred;
9145 Misschien ook dwaalt ze onzeker door het labyrinth
Van den uit velen vreemd tot één gegroeiden burcht,
Zoekend den Heer tot vorstlijk eerbetoon en groet.
Doch ziet, daar boven rept in menigte zich reeds,
Door galerij, aan 't venster, langs portalen, vlug
9150 Zich heen en weder spoedend, der dienaren tal ;
Dit spelt ons waardig welkom, statiglijke ontvangst.
Koor:
Open gaat mijn hart! 0 ziet toch hoe ginds,
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Hoe zoo zedig neerwaarts, met schromenden tred
Wèlvoeglijk beweegt de jong-lieflijke schaar
9155 Haar ordlijken stoet l Hoe toch, op wiens bevel
Dan verschijnen, in rijen, zoo jong-beschaafd
Dezer jeugdige knapen heerlijke drom?
Wat bewonder ik 't meest? Hun sierlijken gang?
Ofhetkrulndharodesvrhofdblank;
9160 Of het wangenpaar, als perziken rood,
En even als deze zacht-wollig omvlokt?
Graag zou 'k er in bijten, maar huiver er voor,
Want reeds vroeger vulde in een dergelijk geval
Mijn mond zich, vreeslijk, met asch.
9165

9170

9175

9180

Maar de allerschoonsten
Komen hierheen;
Wat zij toch dragen?
Treén voor den troon,
Stoel en tapijt,
Gordijnen en eentachtigen tooi.
Over en over golft hij,
Wolkenkransen vormend
Boven der koningin hoofd.
Want reeds besteeg zij
Uitgenoodigd het heerlijk kussen.
Treedt nu nader
Trede na trede
Statig in rijen.
Waardig, o waardig, drievoud waardig
Zij gezegend zulke ontvangst]
(Al wat door het Koor gezegd wordt, geschiedt op zijn
beurt. Als knapen en pages in lange rij zijn afgedaald,
verschijnt Faust boven aan de trap in ridderlijk middeleeuwsche ho f kleedij en daalt langzaam en waardig naar
beneden.)
Koorleidster (hem nauwlettend opnemend) :
Zoo dezen niet de goon, gelijk zij dikwerf doen —
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Voor korten tijd bewondrenswaardige gedaant',
Hooge voornaamheid en beminnelijk gebaar,
9185 Voorbijgaand slechts verleenden, zal hem telkenmaal
Wat hij begint, gelukken, zij 't in mannenstrijd
Of in den kleinen krijg met de allerschoonste vrouw.
Verkieslijk is hij boven velen toch voorwaar,
Die 'k eveneens en zelfs hooglijk in aanzien zag.
9190 1 Met statigen, eerbiedig-ingehouden tred
Nadert de vorst, wendt u tot hem, o koningin!
F a u s t (naderend ; naast hem een geketende) :
Voor feestelijksten groet, gelijk betaamde,
Inplaats van een eerbiedigst welkom breng
Ik u, geketend strenglijk, dezen knecht,
9195 Die, plichtverzakend, mij mijn plicht ontstal.
Kniel neder hier om deze hooge Vrouwe
Bekent'nis af te leggen van uw schuld.
Dit is, verheven heerscheres, de man
Wiens taak is, met zijn zeldzaam scherpen blik
9200 In 't rond te spieden uit den hoogen toren
Naar wat in 't hemelruim of op het aardvlak
Zich hier of ginder wellicht kon vertoonen,
Zich van den heuvelkring door 't dal tot aan
Deez' vasten burcht beweegt ; hetzij het golven
9205 Der kudden, 't zij een leger; 't een beschermen,
't Ander verslaan wij. Heden, welk verzuim!
Gij nadert en hij meldt het niet! Mislukt
Is het verschuldigd eerbetoon aan zulk
Een hooge gast. Misdadiglijk verbeurd
9210 Heeft hij zijn leven, ware ook reeds des doods,
Wentelend in zijn bloed; doch gij alleen
Bestraft en begenadigt naar 't u lust.
Helena:
De hooge waardigheid die gij verleent
Als rechtsprekend gebiedster, --- ware 't ook
9215 Naar ik vermoed bij wijze slechts van proef —
Aanvaardend, zij 't mijn eerste rechterplicht

1

59

i

FAUST II.

6o

Den aangeklaagde te verhooren. Spreek!
De torenwachter Lynceus:
Laat mij knielen, haar aanschouwen,
Laat mij sterven, laat mij leven;
In de macht ben 'k reeds gegeven
9220
Dezer godgegeven Vrouwe.

9225

Wachtend op des morgens bronne,
Oostwaarts turend naar haar baan,
Is, o wonderbaar, de zonne
Plots in 't zuiden opgegaan.
Dwong mijn blik naar gindsche zijde,
Niet naar kloof en berg te spiên,
Aarde en hemelruim te mijden
Om alleen naar hààr te zien.

9230

9235

9240

9245

Oogenstraal is mij gegeven
Als den los in hoogsten boom;
Doch thans scheen mij te omzweven
Als een diepe, duistre droom.
Nevels deinen en verdwijnen,
Weg zijn tinnen, torens, poort.
Toen, verbijsterd, zag 'k verschijnen
Deez' godinne en diepst-bekoord
Wendde ik tot haar borst en oogera,
'k Heb verblind den milden glans
Harer schoonheid ingezogen;
Wee, verblind heeft hij mij gansch.
Ik vergat des wachters plichten,
d'Eed gezworen op mijn hoorn;
Dreig mij te verdelgen .... zwichten
Moet voor schoonheid alle toorn.
Helena:
Het kwaad dat ik zelf stichtte, mag ik niet
Bestraffen, wee mij! Wat noodlottige doem
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Vervolgt mij, overal der mannen hart
Z66 te verdwazen dat zij noch zichzelf
9250 Noch ander waardig wezen spaarden. Roovend,
Verleidend, vechtend, heen en weer ontvoerend,
Halfgoden, helden, goden, ja demonen,
Leidden mij dolend rond. Als enkelwezen
Verwarde ik reeds de wereld, meer nog dubbel;
9255 Thans drie-viervoudig tast ik ramp op ramp.
Leidt hem van hier, dien brave, laat hem vrij,
Den god-verdwaasde treffe geen verwijt.
Faust:
Verbaasd, o koningin, zie 'k tegelijk
De zeker treffende, hier den getroff'ne.
9260 Ik zie den boog waaraan de pijl ontvloog;
Gene verwond. En pijlen volgen pijlen
Mij treffend. Ov'ral speur 'k, aan allen kant
In burcht en hof hun licht gevedert' snorren.
Wat ben ik nog? Nu gij zoo plotsling maakt
9265 Opstandig mijn getrouwsten en mijn muren
Onzeker? 'k Vrees dat ook mijn leger reeds
Der onverwonnen zegevierende Vrouwe
Gehoorzaamt. Niets meer rest mij dan mijzelf
En wat ik mijn waan in uw hand te leggen.
9270 Laat me aan uw voeten, vrij en trouw, u als
Gebiedster huldigen, die reeds bij 't eerst
Verschijnen land en troon naamt in bezit.
L y n c e u s (met een kist, mannen dragen er nog meer
achter hem aan) :
Zie, koningin, mij weder, ik,
Een rijkaard, bedel om een blik.
Uaanziend voel 'k mij tegelijk
9275
Een beedlaar en een vorst te rijk.
Wat was, wat is nog in mijn macht?
Wat baat mij wil of dadenkracht?
Wat is der scherpsten blikken loon?
Zij kaatsen af tegen uw troon.
9280
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Wij kwamen uit het Oosten aan,
En met het Westen was 't gedaan,
Eén volkrendrom tot ver verschiet,
De eerste kende den laatsten niet.
9285

9290

9295

9300

Eén viel, klaar stond een tweede held,
Des derden lans was reeds geveld.
Elks kracht was honderdvoud versterkt;
Duizender dood bleef onbemerkt.
Wij drongen voort, wij stormden voort,
Als overwinnaars van oord tot oord;
Enwarikheêlsbv,
Morgen een ander roofde en stal.
Wij keken, hielden haastig schouw;
D'een greep naar d'allerschoonste vrouw.
D'ander was met een stier tevree ;
De paarden moesten allen mee.
Ik echter hield er van te spiên
Naar 't zeldzaamste dat men kon zien.
Al wat voor andren 't schoonste was,
Leek mij niet meer dan dorrend gras.
'k Was alle schatten vlug op 't spoor,
Mijn scherpe blik slechts ging mij voor.
Doorzichtig bleek mij iedre zak,
'k Wist wat in alle kasten stak.

9305

9310

Van alle schatten om mij heen
Bekoorde 't meest mij d'edelsteen.
Doch aan uw hart te groenen wacht
Met recht alleen hier deez' smaragd.
Nu zweve u tusschen oor en mond
Het drup-ei van der diepzee grond.
Robijnen sieren u minder goed,
Der wangen blos verbleekt hun gloed.

DERDE BEDRIJF

9315

9320

Moge ik dan stapelen hier voor
Uw troon het allerschoonst tresoor.
Wat 'k aan uw voeten leggen mag
Is d'oogst van menig bloedigen slag.
Ziet, al deez' koffers zet 'k hier neer,
'k Heb van die ijzeren kisten meer;
Zo'knderuwgzamst,
Breng ik u schat op schatten aan.
Want gij besteegt den troon nog nauw,
Of neigend zweren hulde en trouw
Verstand en rijkdom, hoogste macht,
Aan uw verschijning ongedacht.

9325

9330

'k Hield alles goed bijeen tot nu;
Ik laat het los, het is van u.
't Was rijkst bezit, maakte ik mij diets;
Nu zie ik beter, het was niets.
Ik bracht u al wat ik eens had;
Een hoop verwelkt, verschrompeld blad.
0 zie er vriendelijk op neer
Eén blik geev' 't heel zijn waarde weer]

Faust:
Verwijder vlug den koen-verworven last,
Wel niet berispt, maar toch ook niet beloond.
9335 Alles behoort haar reeds wat deze burcht
Bergt in zijn schoot; haar in 't bijzonder iets
Te biên is overbodig. Gij, hoop schat op schat
Ordelijk op. Stel 't heerlijk schouwspel van
Nog nooit geziene pracht ten toon, laat nu
9340 Als nieuwe heemlen de gewelven blinken;
Schep paradijzen van levenloos leven;
Laat, reppend voor haar schreden uit, bebloemd,
Tapijten, 't een na 't ander rollen; zacht
Ontvang' de grond haar tred en hoogste glans
9345 Ontmoet haar blik, die goon slechts niet verblindt.
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Lynceus:
Machtloos bleev' hier sterkst bevel,
Will'gen dienaar is 't een spel.
Heerscht niet over goed en bloed
Dezer schoonheid overmoed?
9350
Reeds is 't gansche leger mak,
Ieder zwaard is stomp en zwak;
Zelfs de glans der zonne zwicht
Voor dit heerlijk aangezicht.
Voor wie zulk een weelde ziet
9355
Duizelt alles weg in 't niet.

(Af.)

Helena (tot Faust) :
Wel gaarne zou ik met u spreken, doch
Kom aan mijn zijde hier, deez' leege plaats
Roept om den Heer, verzekert mij den mijne.
Faust:
Laat knielend eerst mijn trouwe huldiging
9360 U welgevallen, eedle Vrouwe, laat
De hand mij kussen die me aldus verheft;
Bestndigmjalburevn
Uw rijk dat eigen grens niet kent, verwerf
Vereerders, dienaars, wachters al in een.
Helena:
9365 Veelvuldige wond'ren zie ik, hoor ik aan.
Verbazing treft mij, veel zou 'k willen vragen.
Doch wil mij zeggen 't eerst waarom de taal
Van dezen man mij vreemd klonk, vreemd maar
[vriendlijk,
Eén klank schijnt zich te voegen naar den andren,
9370 En heeft het eene woord het oor bereikt,
Dra volgt een ander dat het eerste liefkoost.
Faust:
Behaagt u reeds de spreekwijs onzer volken,
Zoo zal hun zang u zeker ook verrukken,
Uw oor en geest ten diepst bevredigen.
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Doch 't veiligst is het daadlijk te beproeven,
De woordenwiss'ling lokt vanzelf het uit.
Helena:
Leer mij, hoe 'k ook zoo schoon en sierlijk praat.
Faust:
't Is heel gemaklijk waar 't van harte gaat.
't Gemoed dat van verlangen overstroomt
9380 Ziet rond en vraagt....
Wie zalig mededroomt.
Helena:
Faust:
De geest ziet naar verleên noch toekomst heen;
Het oogenblik ... .
is ons geluk alleen.
Helena:
Faust:
Een schat, het hoogst gewin, bezit en pand;
Bestendiging, wie schenkt haar?
Mijne hand.
Helena:
Koor:
9385
Wie zou het onze koninginne
Wel misduiden zoo den burchtheer
Zij haar gunst betoonde?
Want erkent, wij altegader
Zijn gevangenen, als reeds vaker
9390
Sinds den smaadlijken ondergang
Ilios' en de angstig-Zorgenrijke doolvaart.
Vrouwen, gewend aan mannenliefde,
Zeer kieskeurig zijn zij niet,
9395
Doch wel kenneressen.
Zoo goed goud-gelokte herders,
Als zwartborstlige Faunen,
Naar de gelegenheid meebrengt,
Over hun zwellende leden
Volop deelen hetzelfde recht.
9400

9375
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Dicht en dichter zitten zij reeds
Tegen elkander geleund,
Schouder aan schouder, knie aan knie,
Hand in hand wiegen zij reeds
9405
Op des troons
Peluwzware weeldrigheid.
Majesteit ontzegt zich niet
Van 't heimelijk genot
Voor de oogen des volks
d'Overmoedige openbaarheid.
9410
Helena:
'k Voel mij zoo verre en toch u zoo nabij;
Hoe gaarne zeg ik: Hier, hier hebt ge mij!
Faust:
Ik adem nauw, hoe beeft mijn staamlend woord.
Het is een droom ; vergeten dag en oord.
Helena:
9415 Zooveel doorleefde ik reeds, en toch voel 'k weer
Mij één met u, mijn onbekenden Heer.
Faust:
Aanvaardt uw eenig lot en weeg noch wik;
Bestaniplcht,zij'slecht nogeblik.
P h o rk y a s (heftig opkomend) :
Rijmelende minnekoozen,
Zoetlijk spelend zuchtjes loozen,
9420
Vruchtloos mijmeren bij poozen;
Daarvoor is het nu geen tijd.
Hoort ge niet dat dof gekletter,
Niet dat ver trompetgeschetter?
Weet dat ge verloren zijt.
9425
Menelaas met dichte drommen
Komt den burchtberg opgeklommen
Gordt u aan tot zwaren strijd.
Door zijn krijgerschaar omringd.
Als Deïphobos verminkt
9430

i
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Boet ge voor uw hoflijkheid.
Bungelt eerst de lichtre waar,
Voor haarzelf ligt op 't altaar
De geslepen bijl bereid.
Faust:
9435 Vermeetle storing] Weerzinwekkend dringt zij in.
Zinlooze onstuimigheid haat ik zelfs in gevaar.
Zoo onheils-maar den schoonsten bode leelijk maakt,
Gij leelijkste brengt ons slechts kwade tijding graag.
Doch ditmaal zal het u niet lukken. Schudt de lucht
9440 Maar met uw leegen adem; hier is geen gevaar;
En zelfs gevaar waar' hier een ijdel dreigement.
(Signalen en kanonschoten op de torens, trompetten
en pauken, krijgshaftige muziek, doortocht van een
geweldige legermacht.)
Faust:
Neen, dra zult ge vereenigd schouwen
Der helden niet te scheiden schaar
Slechts hij verdient de gunst der vrouwen
Die steeds staat tot bescherming klaar.
9445
(Tot de legeraanvoerders, die zich van hun troepen
afscheiden en nader treden) :
Met stil, doch sterk gestadig dringen.
Dat u reeds meer de zegen bracht,
Gij, bloem van Noordens jongelingen,
Gij, Oostens bloesemrijke kracht,
9450

9455

In staal gehulde, glans-omwaarde
Horden, die braken rijk op rijk,
Treden zij over dreunende aarde
En schrijden voort, onweer gelijk.
Bij Pylos landden wij en sloegen
Des ouden Nestor's zwakke weer;
De kleine koningsbenden joegen
Uiteen voor 't onweerhoudbaar heir.
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Dringt onverwijld van deze muren
Nu Menelaas tot aan de kust.
Daar dolend moog' hij weder turen
Naar buit ... steeds was 't zijn lot en lust.
'k Moet u als hertogen begroeten,
Gebiedt nu Sparta's koningin.
Legt haar dan berg en dal te voeten,
Ontvangt uw deel van 's rijks gewin.
Germanen 1 langs Korinthos' bochten
Zult ge op uw sterke wallen staan 1
Achaia met haar honderd krochten
Beveel 'k der Gothen hoede aan.

Franken en Saksers, trekt getweeën
Naar Elis en Messene heen,
De Noorman zuivere de zeeën
En neme Argolis tot leen.
Dan moog' een ieder huislijk wonen
9475
Naar eigen willekeur en kracht,
Doch boven al zal Sparta tronen,
Der koningin al-oude macht.
Genieten ziet ze u elk en allen,
De welvaart die ge hebt gesticht;
9480
Gij zoekt bij haar, als haar vasallen
Bestendiging en recht en licht.
(Faust daalt naar beneden, de vorsten sluiten een kring
om hem heen om zijn bevelen en regelingen nader te
vernemen).
Koor:
Wie de schoonste voor zich begeert,
Wakker naar waapnen vooral
Speure hij wijselijk rond.
9485
Vleiend wellicht won hij zich
Wat op aarde 't hoogst is,
Doch in rust bezit hij 't niet:
9470
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Vleiers listig ontvleien hem,
Roovers koen ontrukken haar hem;
Dit te verhoeden zij zijn zorg.
9490
Daarom prijs ik onzen vorst,
Schat ik hooger hem dan andren,
Wijl hij zoo koen-verstandig zich verbond,
Dat de sterken, hem gehoorzaam,
Volgen iedren wenk.
9495
Zijn bevelen volvoeren zij trouw,
Elk voor zichzelf tot eigen nut,
Den gebieder tot loonenden dank,
Beiden tot heerlijken roem.
Want wie ontrukt haar wel thans
9500
Den geweldigen bezitter?
Hem behoort zij , hem zij ze gegund;
Dubbel gegund door ons, die hij
Gelijk met haar hier binnen met veilige muren,
Buiten met zoo machtig heir omgaf.
9505
Faust:
De gaven die 'k hen mocht verleenen
Aan ieder een gezegend land —
Zijn heerlijk .... trekken zij er henen,
Wij houden in het midden stand.
Wedijvrend zullen zij beschermen
9510
Omstoeid door golven in het rond
't Schiereiland dat zijn teedre heuvel-armen
Den laatsten berg reikt van Europa's grond.
't Land boven aller landen zonnen
Zalig geroemd door iedren stam,
9515
Zij voor mijn koningin herwonnen,
Die 't eens in haar bezit reeds nam,
Toen bij Eurotas' rietgefluister
Zij stralende haar schaal verbrak
En al-verblindend met haar luister
9520
Moeder en broers in de oogen stak.
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Dit land, waarin gij werd geboren,
Voor u ontbloeit zijn schoonste pracht;
Uw vaderland zij uitverkoren
9525 Boven het aardrijk dat u wacht.
En kan slechts met verkilden straal vergulden
De zonne zijner bergen kartelkop,
Wanneer de rotsen groenend zich omhullen
Vindt, snoepgraag, toch de geit haar kost er op.
9530 De bronne welt, vereend storten de beken;
Kloof, helling, weide zijn reeds groen bespreid;
Op honderd heuvlen die de vlakte breken
Grazen de wol l' ge kudden wijd en zijd.
Verdeeld, voorzichtig afgemeten schrijden
9535 Gehoornde rundren dichter tot den rand,
Maar schuilplaats biên voor allen die er weiden
Honderde grotten in den rotsen-wand.
Pan zelf beschermt ze, levensnymphen wonen
In groene kloven, vol vocht-frisch aroom;
9540 Verlangende naar hooger regionen
Strekken hun takken opwaarts boom aan boom.
Oerwouden zijn 't waar de eik, geducht met machtig
Vorkend getwijg zijn ruige kroon optast;
De teere ahorn, van zoete sappen drachtig,
9545 Rijst recht omhoog, als spelend met zijn last.
En moederlijk, in stille schaduwplekken,
Welt lauwe melk, bereid voor kind en lam;
Nabije vlakten rijpe vrucht verstrekken
En honing druipt uit ingeholden stam,
9550 Hier is het welbehagen erflijk,
Hier lachen blijde wang en mond;
Elk is er in zijn eigen plaats onsterflijk,
Elk is tevreden en gezond.
Zoo groeit en rijpt in 't licht der zuivre dagen
9555 Tot vaderkracht het kindekijn.
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Verwonderd blijven wij nog altijd vragen
Of 't goden dan wel menschen zijn.
Haast godgelijk waren dier herders vormen,
Apollo zelf geleek er menigeen;
9560 Want waar Natuur heerscht volgens zuivre normen
Daar grijpen alle werelden ineen.
Zoo is het mij, zoo is het u beschoren,
Ver en vergeten zij het nu verleên;
Voel uit de hoogste godheid u geboren,
9565 Gij, die behoort tot d'eerste weerld alleen.
Geen vaste burcht mag u omgeven;
Nog,indekrachtvneuw'gejud,
Blóeit, om er vrij en blij te leven,
In Sparta's nabuurschap Arkadië's vreugd.
9570

Zie, hoe 'k, om dààr met u te wonen,
U vluchtend naar dit zalig oord ontruk 1
Priëelen werden onze tronen,
Arkadisch vrij zij ons geluk 1
ARKADIË
Het tooneel verandert heel en al. Aan een reeks van rotsholen
grenzen dichte priëelen. Een schaduwrijk boseb strekt zich uit
tot aan de rotswanden in het rond. FAUST en HELENA zijn
niet zichtbaar. Het KOOR ligt slapend en verstrooid in het rond.

Phorkyas:
Hoe langen tijd de meisjes slapen weet ik niet;
9575 En of zij alles droomden wat ik licht en klaar
Voor oogen zag, is eveneens mij onbekend.
Dies wek ik ze. Verbazen moog' zich 't jonge goed,
Gij baardigen ook die daar beneên wacht, eindelijk
Deez' geloofwaardige wonderen te zien verklaard.
9580 Naar buiten! Komt naar buiten! Schudt uw lokken
[vlug 1
De slaap uit d'oogenl Knipt niet zoo en hoort mij aan.
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Koor:
Spreek dan toch, vertel, vertel toch, wat er wonder[lijks gebeurd isl
't Liefste zouden wij nog hooren, wat wij nooit ge[looven kunnen 1
Want al lang verveelt het ons, naar die rotsen slechts
[te kijken.
Phorkyas:
9585 Nauwlijks d'oogen uitgewreven, kinderen, verveelt
[ge u weer?
Luistert dan: in deze holen, deze grotten en priëelen
Vonden schuilplaats en bescherming twee idyllische
Onze Heer en onze Vrouwe. [geliefden,
Hoe? Daarbinnen?
Koor:
Afgezonderd
Phorkyas:
Van de wereld, ik alleen slechts, tot hun stillen
[dienst geroepen,
9590 Stond terzij hen, hoog in eere ; doch zooals 't be[raamt vertrouwden,
Dacht 'k intusschen aan iets anders, wende mij nu
[hier dan daar heen,
Zocht naar wortels, mos en boombast, kennende
En zoo bleven zij alleen. [hun aller werking,
Koor:
Wel, gij spreekt alsof daarbinnen heel een wereld[ruimte ware:
9595 Woud en weide, beken, meeren .... wat al sprookjes
[discht ge ons op.
Phorkyas:
Zeker, o gij onervarenen! Ginds zijn ondoorvorschte
[diepten I
Zaal aan zalen, hof aan hoven, zorgend zocht ik
allen door.
Doch op eens, een vroolijk lachen echo't door de
[ruime holen.
Kijken ga 'k: er springt een knaapje van haar schoot
[naar haren man toe;
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Van den vader naar de moeder; het gekoos en het
[gedartel,
Dwazer liefde plagerijen, schertslawijt en pretgeBeurtelings verdooven mij. [schater
Naakt, een genius zonder vleugels, als een faun,
[maar toch niet dierlijk,
Springt hij op den vasten bodem. Maar de bodem,
[wederwerkend,
9605 Veert hem hoog de lucht in, tot hij bij den tweeden,
De gewelfde zoidring raakt. [derden sprong reeds
Angstig roept de moeder: Spring maar net zooveel
[als ge begeert, doch
Hoedt je ervoor te willen vliegen, vrije vlucht werd
[u ontzegd.
Dus vermaant hem ook zijn vader: in de aarde huist
[de veerkracht
9610 Die u naar omhoog drijft, raak slechts met één teen
[den bodem aan
En als Aarde's zoon Antaeus voelt ge daadlijk nieuwe
[kracht.
Aldus danst hij op de zware rotsenmassa ,van den eenen
Kant naar d'andren en in 't ronde, als een kaatsbal
[heen en weder.
Plotsling echter is hij in een spleet der ruige kloof
[verdwenen;
9615 En reeds lijkt hij ons verloren. Moeder weeklaagt,
[vader troost haar,
Angstig twijflend kijk ik toe. Maar opnieuw, en hoe
[verscheen hij 1
Liggen schatten ginds verborgen? Met bebloemde
Heeft hij waardig zich getooid. [feestgewaden
Franje fladdert aan zijn armen, linten wappren om
[zijn boezem;
9620 In zijn hand de lier, de gouden, ganschlijk als een
[kleine Phoibos,
Schrijdt hij welgemoed den rand weer over, ons ver-[baasden tegen.
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Vol verrukking werpen telkens d' ouders zich elkaar
[aan 't hart.
Want hoe straalt zijn hoofd rondomme I Wat zoo
[glanst is niet te zeggen;
Is 't een gouden kroon, een vlam van geestes boven-[menschelij ke macht?
9625 Aldus zich gebarend schrijdt hij voort, als knaap zich
[reeds betoonend
Een toekomstig Heer der schoonheid, wien de
[eeuw'ge melodieën
Thans reeds door de leden ruischen; en zoo zult ge
[naar hem luistren,
En zoo zult ge hem aanschouwen, hém alleen nog
[slechts bewondrend.
Koor : Noemt gij een wonder dit,
Kreta's gewrocht?
9630
Nooit dan hebt ge naar leerrijk
Dichterwoord geluisterd?
Nooit gehoord van Joniëns,
Nooit vernomen van Hellas'
Oervaderlijker sagen
9635
Godlijk-heroischen rijkdom?
Al wat ooit geschiedt
Heden ten dage,
Armlijke nagalm is 't
Uit der voorvad'ren tijd.
9640
Niet gelijkbaar zijn uw woorden
Met wat lieflijke leugen,
Geloofwaardiger dan waarheid,
Weleer zong van Maja's zoon.
Dezen, gracelijk, doch krachtig,
9645
Nauw-geboren zuigeling,
Vouwt in zuiv'rer doeken dons,
Wikkelt in kostlijker waden tooi,
Snappend der dienaressen
9650
Reed'loos onnoozele bent.
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9660

Sterk en gracelijk echter trekt
Reeds de schalk de lenige
En veerkrachtige leden
Listig er uit, het purperen
Drukkend benauwende hulsel
Achterlatend in zijn plaats;
Zooals de volgroeide vlinder
Die uit knellend stijven pop
Vleugel-ontplooiend behendig glipt
En den zon-doorstraalden aether
Dartel en koen doorfladdert.

Zoo ook hij, de behendigste;
Dat hij der dieven en schelmen,
Aller voordeel-zoekenden ook,
Wèlgezinde demon is,
9665
Dit bewijst hij nu aldra
Door de koenste kunsten.
Vlug ontsteelt hij den heerscher der zeeën
Zijnen drietand, ja, zelfs Ares
Sluw het zwaard uit de scheede;
9670
Boog en pijl ontvreemdt hij Phoibos
En Hephaistos mist zijn tang;
Zelfs Zeus' bliksem zou hij nemen
Ware hij niet bang voor vuur;
9675
Eros weder overwint hij
Beentjelichtend bij het worstlen;
Cypris, die hem liefkoost, rooft hij
Van haren boezem den gordel.
(Een lieflijk, zuiver-melodieus snarenspel klinkt uit de
grot. Allen luisteren en toonen zich spoedig diep ontroerd. Van hier af tot aan de aangegeven pauze voortdurende en volle muziek.)
Phorkyas:
Teedre klanken 't oor gebodenl
Maakt van fabeltjes u vrij 1
9680
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't Oud gezelschap uwer goden,
Laat nu varen, 't is voorbij.
Hooger stellen we onze eischen,
Niemand die u meer verstaat,
9685
Dat slechts kan uw hart doen rijzen
Wat van hart tot harte gaat.
(Zij trekt zich terug naar de rotsen.)
Koor:
Zijt zelfs gij, verschriklijk wezen,
Tot zoo zachten toon verweekt;
Wijgevoln,auwz
9690
Vreugd die slechts in tranen spreekt.
Moog' der zonne glans verdwijnen,
Zoo het daagt in zielsverschiet
En we in 't eigen hart zien schijnen
Wat geen wereld ooit ons biedt.
(Helena, Faust en Euphorion in het boven beschreven
gewaad.)
Euphorion:
Hoort ge kinderliedjes zingen,
9695
Zelf ook voelt ge u spelensblij;
Kijkt ge naar mijn rythmisch springen,
't Ouderhart danst mee met mij.
Helena:
Twee, tot menschlijke verblijding,
9700
Paart de Liefde in harmonie;
wijding Dochingdeljk
Scheptzijuithet we taldrie.
Faust:
Alles is dan eerst gevonden:
Ikbenuwgijztm.
Vast zijn we aan elkaar verbonden,
9705
't Zou niet anders kunnen zijn.
Koor:
Vreugd die elk in vele jaren
In dit teeder knaapje vond,
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Schijnt in 't paar zich te vergaren;
Hoe ontroert ons zulk een bond!
Euphorion:
Laat mij nu dansen,
Laat mij nu springen,
Naar hoogste transen
Opwaarts te dringen
9715
Drijft mij verlangen;
Reeds grijpt het mij aan.
Faust: Matig u, matig u,
Waag niet te veel.
Dat u geen ongeluk
9720
Valle ten deel,
En wij door u
Te gronde gaan.
Euphorion:
Langer niet wil ik
Op d'aarde hokken;
9725
Los mijn handen,
Los mijn lokken,
Los mijn kleeren,
Zij zijn immers mijn?
Helena: Denk, o bedenk toch
9730
Wien ge behoort;
Hoe gij ons krenkt en
Hoe ge verstoort
Het schoon-verworvene
Mijn, dijn en zijn.
9735 Koor: Dra blijkt, zoo vrees ik,
De driebond een schijn.
Helena en Faust:
Tracht toch om onzentwil
Meer te beheeren
't Al te hartstochtelijk
Driftend beheeren
9740
9710
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Spelend in stilte
Dartel hier rond.
Euphorion:
U slechts ter wille
Blijf'k bij den grond.
(Zich mengend onder het Koor en het meetroonend ten
dans).
9745
Lichter omzweef ik den
Stoeienden stoet.
Is nu de melodie,
Is de beweging goed?
Helena:
Ja, zoo is 't welgedaan.
9750
Voer nu de schoonen aan,
Sierlijk in rijen.
Faust: Was het toch maar voorbij;
Mij kan die zweverij
Heel niet verblijen.
(Euphorion en het Koor bewegen zich dansend en zingend in dooreen-slingerende rijen).
9755 Koor:
Als uwer armen paar
Dansende zwaait,
Glanzend uw lokkenhaar
Wappert en waait,
Zwevend uw lichte voet
9760
Nauw nog den grond gemoet,
Hier en weer ginder heen
Strengelen leên om leên,
Hebt gij uw doel bereikt
Liefelijk kind;
Elk onzer, elk u mint
9765
Die naar u kijkt.
(Pauze).
Euphorion:
Gij zijt, gij vele
Snelvoetige hinden,
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Voor nieuwe spelen
Licht wel te vinden.
Ik ben de jager,
Gij zijt het wild.

9770

Koor:
Woudt gij ons vangen, gij
Hoeft niet zoo vlug te zijn;
Want toch verlangen wij
9775
Bij u terug te zijn,
Lieveling, wijl ge onzen
Minnedorst stilt.
Euphorion:
Voort nu door hagen
En rotsen jagen I
9780
't Opgedrongene
Schenkt mij geen vreugd;
't Afgedwongene
Slechts mij verheugt.
Helena en Faust:
Welk een moedwil, welk een razen!
9783
Geen bedaren valt te hopen:
't Is alsof men horenblazen
Over dal en woud hoort schallen;
Welk een schreeuwen, welk getier!
Koor (afzonderlijk, vlug optredend) :
Ons is hij voorbij gerend,
9790
Spottend, hoonend, van ons allen
Sleurt hij uit de gansche bent
D'allerdartelste naar hier.
Euphorion (een jong meisje dragend) :
Hierheen met dat deerntje, tot
Afgedwongen mingenot;
9795
Aan weerstrevende borsten rust
Ik tot eigen vreugde en lust;
Kussend wederspannigen mond,
Doe 'k mijn kracht en wil haar kond.
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Meisje:
Los! In ons ook, 't zal u blijken,
Huist een geest met moed en kracht.
Onze wil is uwsgelijke,
Raakt zoo licht niet in uw macht,
Dacht ge mij in 't nauw te brengen?
Ge vertrouwt uw arm te veel.
9805
Houdt maar vast, 'k zal u verzengen
Dwaze knaap, met wien ik speel.
(Zij vlamt op en rijst omhoog.)
Volg mij dan naar ijler luchten,
Volg me, in starre graven, zuchten
Naar 't ontvluchte zij uw deel.
9810
Euphorion (de laatste vlammen afschuddend) :
Rotsen, dicht opgestouwd
Tusschen het kreupelhout.
'k Voel mij te zeer benauwd.
Ben ik niet jong en stout?
Suizen de winden niet?
9815
Bruisen de golven niet?
'k Hoor ze in de verte staag,
Dichterbij ware ik graag.
9800

(Hij springt steeds honger de rotsen op.)

Koor:
Wilt ge dan een gems gelijken?
Ach, wij sidd'ren voor uw val.
Euphorion:
Altijd moet ik verder kijken,
Altijd stijgen, boven al.
'k Weet het nu, ik herken
't Eiland waarop ik ben:
Midden in Pelops' land,
Aarde- en zee-verwant.
Koor:
Wilt gij in berg en bosch

Helena, Faust en
9820

9825
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Vreedzaam niet toeven?
Pluk dan de druiventros,
9830
Pluk naar behoeven
Ginds langs den heuvelrand;
Appel en vijg er bij:
Blijf in dit lieflijk land
Lieflijk ook gij!
Euphorion:
9835
Droomt ge van vrede stil?
Droome wie droomen wil.
Krijg1 is het geldend woord;
Zegel zoo schalt het voort.
Koor:
Wie in vrede
9840
Toont zich op oorlog tuk
Rooft zich daarmede
Der hope geluk.
Euphorion:
Al wie dit land voortbracht,
In gevaar dag en nacht,
9845
Maatloos van wil en moed,
Kwistig met eigen bloed,
Den niet te knechten
Heiligen zin,
Allen die vechten
Zij 't tot gewin!
9850
Koor:
Ziet omhoog, hoe steil gestegen!
En toch lijkt hij ons niet klein.
Als geharnast tot den zege,
Fonklend in den stalen schijn.
Euphorion:
Wallen niet, noch macht'ge muren!
9855
Elk slechts eigen kracht bewust:
Sterksten stormloop kan verduren
D'ijzren borst door niets ontrust.
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9860

Wilt gij onveroverd wonen,
Vlug, gewapend dan in 't veld!

VrouwendAmaz
En een ieder kind een held.
Koor:
Heilige poëzie,
Stijge ten hemel die
Glanzende, schoonste sterl
9865
Ver, en steeds verder ver.
Altijd bereikt ons toch,
Altijd verblijdt ons nog
Haar melodie.
Euphorion:
Neen, niet als kind ben ik gekomen,
9870
Gewapend treedt de jongling aan.
Met koene makkers heeft zijn droomen
Tezamen reeds het werk gedaan.
Voort, voortl
9875
Ginds gloort
De roem, daarheen breekt hij zich baan.
Helena en Faust:
Nauw geroepen tot het leven,
Nauw dat gij het licht aanziet,
Langt ge, duizel-hoog verheven
Naar een smartvervuld verschiet.
9880
Zijn wij nu
Niets voor u,
Onze bond een droom die vliedt?
Euphorion:
Hoort ge over zee den donder grommen
En weder-dondren dal na dal,
9885
Door golvend stof van drom op drommen,
In smart en jammer, zonder tal?
't Is de dood
Die ons noodt,
Die ons aanlokt bovenal.
9890
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Helena en Faust:
Welk een schrik ontzet ons harte.
Wat u aanlokt is de dood!
Euphorion:
Toezien zou-ik uit de vertel
Neen, ik deel hun zorg en nood.
De Vorigen:
9895
Overmoed en gevaarl
Doodlijk besluit!
Euphorion:
Tochl .... en een vleugelpaar
Plooit zich reeds uit.
'k Zweef nu van d'aarde los,
9900
Oindsheen .... ik moet!
(Hij werpt zich de lucht in, zijn kleed draagt hem een
oogenblik, zijn hoofd straalt, een lichtstaart zwiert
achter hem aan).
Koor:
Ikaros, Ikaros!
Ach, hoe ge 't boet]
(Een schoone knaap stort voor de voeten der ouders;
men waant in den doode een bekende figuur te zien,
maar het lichamelijke verdwijnt onmiddellijk, de aureool
stijgt als een komeet ten hemel; kleed, mantel en lier
blijven liggen).
Helena en Faust:
Hoe ras de vreugde wijkt
Voor droefst geween]
E u p h o r i o n s Stem (uit de diepte) :
Laat mij in 't duister rijk,
9905
Moeder, nu niet alleen!
(Pauze).
Koor (Treurzang):
Niet alleen, wààr ge ook zoudt wijlen,
Want wij minden u te zeer;
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9910

9915

9920

Zagen we u ook henen ijlen,
In elks hart herleeft ge weer.
Nauwlijks wagen wij 't te klagen;
Onze zang benijdt uw dood,
Want in klare als duistre dagen
Was uw streven schoon en groot.
Ach, tot aardsch geluk geboren,
Uit een sterk en hoog geslacht;
Vroeg reeds voor uzelf verloren,
Weggemaaid in rijpens kracht!
Alles kon uw blik doorschouwen;
Voeldet mede elks hartedrang;
Minnegloed der eêlste vrouwen
Was uw deel, en eigen zang.

Maar gij storttet euvelmoedig
Zelf u in het willoos net,
En zoo kwaamt ge in botsing spoedig
9925
Met de zeden en de wet.
Eindlijk schonk het hoogste streven
Uwen zuiv'ren moed de kracht;
Tot het heerlijkst heil gedreven,
Ach, uw taak werd niet volbracht.
9930
Wie, ach wie zal 't ooit vermogen?
Droeve vraag, het Noodlot zwijgt
Als op d'onheilsdag 't bedrogen
Volk verbloedend nederzijgt.
Doch staat langer niet verslagen,
9935
Frissche liederen stemt aan!
Nieuwe teelt zal d'aarde dragen,
Zooals z'altijd heeft gedaan,
(Volkomen pauze, de muziek verstomt).
Helena (tot Faust) :
Een oude spreuk betoont ook mij zich waar, helaas:
9940 Nooit blijven schoonheid en geluk duurzaam bijeen.
Verscheurd is weer des levens en der liefde band;
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Bejamm'rend beide zeg 'k een smartelijk vaarwel
En werp mij in uw armen nog een laatste maal.
Persephoneia, neem den knaap op en ook mij!
(Zij omhelst Faust, het lichamelijke verdwijnt, gewaad
en sluier blijven in zijn armen achter.)
Phorkyas (tot Faust):
Houdt vast wat u van alles overbleef;
Haar kleed, laat het niet los. Daar rukken reeds
Demonen aan de slippen, zouden 't graag
Naar d'onderwereld sleuren. Doch houdt vast!
'tIsdegoinmrjvelot,
9950 Maar toch is 't godlijk. Maak dan van de hooge
Onschatbre gunst gebruik en hef u opwaarts:
Het draagt u boven al 't gemeene vlug
Den a ether door zoolang ge 't houden kunt.
Wij zien elkaar terug, ver, ver van hier.
(Helena's gewaden lossen zich op in wolken, omhullen
Faust, tillen hem omhoog en trekken met hem voorbij.)

9945

Phorkyas (raapt Euphorions gewaad, mantel en lier
van den grond op, betreedt bet proscenium, houdt de
overblijfselen in de hoogte en spreekt) :
9955 Gelukkig nog teruggevonden!
De vlam is weliswaar verzwonden,
Maar om de wereld voel 'k geen spijt.
Hier heb 'k genoeg om dichters in te wijden,
Te stichten gilde' en ambachtsnijd.
9960 En kan'k hen met talenten niet verblijden,
Het pakje leen 'k hen graag van tijd tot tijd.
(Zij gaat in het proscenium bij een zuil zitten.)
Panthalis:
Nu haast u, meisjes, van deez' tooverij verlost,
De spraakbezwering van die oud-Thessaalsche kol,
Alsmee van den verwarden klinkklank dezer taal,
9965 Het oor verbijstrend, erger nog den diepren zin.
Voort naar den Hades! Snelde niet de koningin
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Neerwaarts met droeven gang? Haar voetspoor zij
[gevolgd
Onmiddellijk door harer trouwen maagden stap.
Zij wacht ons bij den troon der ondoorgrondlijke.
Koor:
Koninginnen, zeker, ov'ral zijn zij gaarne;
Ook in Hades staan zij bovenaan,
Trotsch tezaam met haars gelijken,
Met Persephone innigst vertrouwd.
Wij echter in d'achtergrond van
Diepe Asphodelos-weiden,
Slechts van langgerekte popels
En onvruchtbre wilgen verzeld,
Wat rest ons tot tijdverdrijf,
Dan als vleermuizen te piepen
Naargeestig, spookachtig gefluister?

Panthalis:
Wie zich geen naam verwierf, noch naar iets edels
[streeft,
Behoort den elementen. Zoo verdwijne ook gij I
Doch vurig verlang ik bij mijn vorstin te zijn.
Niet slechts verdienste, ook trouw waarborgt per-[soonlij kheid.
Allen:
Teruggegeven zijn wij aan 't daglicht;
9985
Wel niet als persoonlijkheden,
Dat voelen, dat weten wij;
Doch naar den Hades keeren wij nooit.
Eeuwig levende Natuur
9990
Heeft op ons geesten,
Wij op haar vol-geldige aanspraak.
Een deel van het koor:
Wij, in dezer duizend takken fluistersidd'ring, suizel[deining,
Trekken dartlend, lokken zachtkens wortel-opwaarts
['s levens bronnen

DERDE BEDRIJF

Naar de twijgen ; nu met blaren, dan met bloesems
[overdadig
9995 Tooien we onze fladderharen, vrijelijk in lucht'gen
[groei.
Als de vruchten vallen stroomen levenslustig volk en
[kudden
Toe tot rapen, toe tot snoepen, haastig komend,
[ijvrig dringend,
En als waar 't voor d'eerste goden bukt zich alles om
[ons heen.
Een ander deel:
Wij, langs dezer rotsenwanden vèrheen-stralend
[gladden spiegel
10000 Vleien we ons, in weeke golven ons bewegend, teeder
[aan;
Luisteren naar elk geluidje, vogelzang en fluitend
[riet,
Pan's verschrikkelijke stem zelfs; daadlijk is ons antwoord klaar.
Suizelt het, wij suislen weder ; dondert het, ook onze
[donder
Rolt in dreunende verdubb'ling, drievoud, tienvoud
[achterna.
Een derde deel:
10005 Zusters, wij, van aard beweeglijkst, ijlen met de beken
[verder;
Want ons lokken gindsche verre, rijkgetooide heuvel[klingen
Neerwaarts. Lager steeds bevloeien wij in ons meandrisch kronklen
Nu de bergwei, dan het dal en straks den tuin ron[dom het huis.
Ginds aanduiden 't der cypressen slanke toppen,
[boven landschap,
10010 Oeverzoom en golvenspiegel stijgend tot den a ether
[op.
Een vierde deel:
Gaat, gij andren, waar gij gaan wilt, wij omsingelen,
II wij omruischen
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't Liefst den dichtbeplanten heuvel, waar de weel'ge
[wijnstok groent.
Elk uur van den dag laat ons daar wijnboers ruste
[booze ijver
Twijfelacht'gen uitslag van zijn liefdevollen arbeid
[zien.
10015 Nu bij 't hakken, dan bij 't spitten, dan bij 't schoften,
[snoeien, binden,
Bidt hij vroom tot alle goden, 't meest nog tot den
[zonnegod.
Bacchos, weekeling, bekommert 't minst zich om zijn
[trouwen dienaar;
Vadsig rustend in een loofgrot, keuv'lend met den
[jongsten faun,
Wat hij voor den halven roes van zijn gemijmer mocht
[behoeven,
10020 Steeds voldoende blijft de voorraad, die in zakken,
[kruiken, kannen,
Rechts en links in koele kelders eeuwigdurend wordt
[bewaard.
Hebben echter alle goden, bovenal heeft Helios
Luchtend, vochtend, koestrend, stovend trossen-[weelde opeen getast,
Dan wordt plotsling, waar de stille wijnboer werkte,
[alles levend;
10025

10030

Elk priëel is vol geruisch en ritsling waart van stok
[tot stok.
Manden knarsen, emmers rinklen, zwaarbeladen bak[ken kraken ;
Alles gaat ter groote kuip heen, naar der persers
krachtigen dans.
Daar dan wordt de heil'ge weelde van de reinge-[boren druiven
Ruw vertreden; schuimend, spettend, weerzinwek[kend stukgekneusd.
En dan schettert de metaalklank van cymbalen en
[van pauken,
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Want god Dionysos heeft zich uit mysteriën onthuld;
Treedt te voorschijn met zijn faunen, torsend hun
[bokspootige nymphen,
En daartusschen balkt geweldig Silenos' lang-oorig
[beest.
Niets ontzien! Gespleten hoeven trappen alle zede
[in 't stof.
Alle zinnen draaien zwijmlend, oorverdoovend is 't
[getier.
Dronknen tasten naar den beker, overvol zijn hoofd
[en buiken.
Nog een enkele is er bezig, maar versterkt toch ook
['t tumult;

Want om nieuwen wijn te bergen leegt men fluks
[den ouden zak!
(Het doek zakt. In het proscenium richt Phorkyas zich
reusachtig op, stapt echter van de kothurnen af, licht
masker en sluier op en vertoont zich als Mephistopheles
. om, voor zoover het noodig mocht zijn, in een epiloog
het stuk nader toe te lichten).

VIERDE BEDRIJF
HOOGGEBERGTE
Steile gekartelde rotstoppen. Een wolk trekt naderbij, daalt neer
op een vooruitspringend plateau en opent zich.

Faust (te voorschijn tredend) :
Aanschouwend aller eenzaamheden diepste onder
jmijn voet,
10040 Wil ik voorzichtig dezer toppen kam betreên,
Het voertuig varen latend van mijn wolk, die mij
Door heidre dagen stil droeg over land en zee.
Langzaam maakt zij zich, zonder te verstuiven, los.
Naar't oosten trekt haar massa in zwaar gebalden drom
10045 En 't oog staart in verbaasd bewonderen haar na.
Voortstuwend splitst zij zich, golvend, veranderlijk.
Doch 't neemt een vorm aan. Ja, mijn oog bedriegt
[zich niet!
Op zon-beglansde peluw heerlijk uitgestrekt,
Reusachtig, godgelijk, een vrouwlijke gedaant'.
looso Ik zie 't! Zij lijkt op Juno, Leda, Helena;
Hoe majesteitlijk lieflijk deint zij voor mijn oog.
Ach, reeds verschuift het! Vormloos breed en opgetast
Rust het in 't oost, als een vèrblinkend ijsgebergt,
Spieglend van vlucht'ge dagen den verheven zin.
10oss Maar nog omzweeft een teedre, lichte nevelsliert
Mijn borst en voorhoofd, streelend en verkwikkend
[koel.
Nu rijst zij licht en dralend opwaarts, hooger steeds
En balt tezaam. Bedriegt mij een vervoerend beeld,
Zie ik jeugds eerste, lang-ontbeerde hoogste heil?
10060 De vroegste schatten van mijn diepst hart wellen op:
Aurora's min; met luchten zwier verbeeldt het mij
Den ras-gevoelden, eersten, nauw-begrepen blik,
Die vastgehouden, dof straalde elken andren schat.
Tot zieleschoonheid groeit de liefelijke vorm,
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Lost zich niet op, verheft zich naar den aether heen
En trekt het beste van mijn binnenst met zich mee.
(Een zevenmijlslaars plompt neer, een tweede volgt
dadelijk daarop. Mephistopheles stapt af, de laarzen
schrijden haastig verder.)
Mephistopheles:
Dat noem ik nog eens vlugge beenenl
Maar zeg mij toch, hoe komt ge er bij
Hier af te stappen, in dier steenen
10070 Gruwelijk leege woestenij?
Hier zag 'k ze nooit, maar toch ken ik ze wel;
Ze hooren thuis in 't hartje van de hel.
Faust:
Voor dwaze sprookjes schijnt ge u nooit te schamen;
Begint ge alweer met zotheid uit te kramen?
Mephistopheles (ernstig):
10075 Toen God de Heer -- ik weet ook wel waarom
Ons uit de lucht naar 't diepste diep verbande;
Dar,w om'tgleindctrum,o endom
Een eeuwig vuur van heetste vlammen brandde;
Voelden we ons in dien al te fellen gloed 10080 Benauwd en ongemakk' lij k --- lang niet goed.
De duivels, d'een nog meer dan dander, moesten
Van boven en van ondren danig hoesten;
De hel zwol vol van zwavel-stank en zuur.
Dat gaf me een gas l En 't eind van 't avontuur
10085 Was dat heel gauw der landen vlakke korst,
Zoo dik ze was, al krakend operaborst.
Zoodoende staan de zaken op hun kop:
Wat vroeger bodem was is nu een top.
Daarop beroepen zich ook zij die leeren
10090 Dat je alles onderstboven hoort te keeren.
Der knechtschap van den heeten kuil ontvlucht,
Werden wij heerschers in de vrije lucht.
Een openbaar geheim, maar wel bewaard,
En laat eerst aan de volkren geopenbaard.

10065
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Faust:
Voor mij blijft dit gesteent' verheven-stom,
Ik vraag niet waar vandaan, noch ook waarom.
Toen de Natuur eens uit zichzelf ontstond,
Heeft zij ook zelf den aardbol afgerond;
Zich over top en afgronden verblijd,
loloo Rotsen aan rots en berg aan berg gerijd;
Geleidlijk dan de heuvels overal
In zachte glooiing uitgevleid naar 't dal.
Daar groent en groeit nu alles vrij en blij,
Zonder uw zotte poespas-brouwerij.
Mephistopheles:
10105 Dat zegt ge zoo maarl 't Lijkt u klaar als glas;
Maar anders weet wie zelf getuige was.
Ik was erbij toen nog die afgrond kokend
Omhoog zwol en een stroom van vlammen droeg;
Toen Moloch's hamer, rots aan rotsen mokend,
10110 't Puin van gebergten ver in 't ronde sloeg.
Met vreemd gesteent' is ovral 't land bevracht;
Wie dan verklaart zoo forsche slingerkracht?
Hier heeft de filosoof niet veel te praten;
Daar ligt de rots, 'k zou haar maar liggen laten,
10115 Te schande hebben wij ons reeds gedacht.
Alleen 't gewoon, trouwhartig volk begrijpt,
En laat zich ook niet anders leeren;
Zijn wijsheid is al lang gerijpt,
Waar 't wondren ziet, daar is Satan in eere,
10120 En 't bedevaart op zijn geloofskruk vlug
Naar duivelssteen en duivelsbrug.
Faust:
Het is toch wel eens aardig te ervaren
Hoe duivels 't worden der natuur verklaren.
Mephistopheles:
Gaat mij niet aan. Natuur zij hoe ze zij.
10125 't Blijft eerezaak: de duivel was er bij]
Voor 't grootsche is onze hulp toch eerste eisch.
10095
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Tumult, geweld en onzinl Hier 't bewijsl
Doch om het eindelijk ronduit te vragen,
Kan dan op aarde niets u meer behagen?
10130 In ongemeten vert' ziet ge beneden
Al 's werelds rijken en hun heerlijkheden;
Doch onverzaadbaar als ge zijt,
Wekt zeker niets uw appetijt?
Faust:
Toch wel .... Iets grootsch' trok mij er aan.
10135 Raadt slechts.
Mephistopheles: Dat lijkt mij gauw gedaan.
Ik wees mij d'een of andre hoofdstad toe.
In 't hartje 't burgerpotgedoe:
Steegjes, trapgevels, winkelpuien,
Een marktje, kool, rapen en uien,
10140 Vleeschhallen, waar vliegen en maden
Bevuilen sappige rolladen.
Daar vindt ge allicht ten allen tijd
Genoeg stank en bedrijvigheid.
Voorts wijde pleinen, breede straten,
10145 Waar gij u kunt bewondren laten.
Tenslotte, door geen muur be-eng,
Voorsteden, onbegrensd verlengd.
En bovenal vermaakte mij
't Rumoerige karos-gerij
10150 En 't eeuwig heen en weer geloop
In dien wriemlenden mierenhoop.
Hoe ik mijn tijd ook zou verdrijven,
'k Zou altoos in hun midden blijven,
Door honderdduizenden vereerd.
Faust:
10155 Daarmee ben 'k niet tevree te stellen.
Blij is men als het volk vermeert,
Zich -- op zijn wijze -- goed geneert,
Ja, zelfs nog wat beschaving leert,
En toch, zóó kweekt men slechts rebellen.
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Mephistopheles:
Ik bouwde in 't lieflijkst oord mij, zelfbewust,

Eengrotschkalienu.
Woud, weide, vlakte en heuvelduin,
Herschapen tot een schoonen tuin.
Voor groenen wand fluweel tapijt,
10165 Kaarsrechte wegen, schauwrbespreid,
Kaskaden die van rots tot rotsen dalen
En allerhande waterstralen;
Hier stijgt er statig een omhoog, en fijntjes
Sissen en pissen ginder duizend kleintjes.
10170 'k Liet verder daar voor de allerschoonste vrouwen
Vertrouwlijk-knusse huisjes bouwen;
Verspilde er eindeloos veel tijd
In allerliefst-gezellige eenzaamheid.
'k Zeg „vrouwen," want onthoudt dit: in mijn taal is
10175 Schoonheid slechts denkbaar in pluralis.
Faust:
Slecht en modern! Sardanapalus I
Mephistopheles:
Ried men wel ooit waarnaar gij streefde?
Het zal wel heel verheven zijn.
Gij, die daarnet zoo dicht nog bij haar zweefde.
10180 Beschouwt de maan wellicht als uw terrein?
Faust:
Noch minder; 'k vind op áárd mijn werk.
Hier is nog plaats voor groote daán.
Iets ontzagwekkends wil 'k bestaan;
Tot stout bedrijf voel ik mij sterk.
Mephistopheles:
10185 Op roem zet ge dus thans uw zinnen.
Dat komt van d'omgang met heldinnen.
Faust:
Beheerschen wat 'k mijn eigen noem!
De Daad is alles, niets de roem!
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Mephistopheles:
Toch zult ge 't dichtervuur ontsteken,
10190 Den nazaat zal 't van u doen spreken,
Door dwaasheid nieuwe dwaasheid kweeken.
Faust:
Niets van dit alles lokt mij aan.
Gij zoudt het menschenhart verstaan?
Uw bitter, scherp, afstootend wezen
10195 Zou weten wat ons kan genezen?
Mephistopheles:
Geschiede 't dan naar uwen wil;
Ontdek me uitvoeriglijk uw nieuwen gril.
Faust:
Naar 't rijzen van den vloed stond ik te staren;
Toren op toren scheen de zee te vormen,
10200 Doch henen slonken ze, gebroken baren
Slechts kwamen't breede en vlakke strand bestormen.
En dit verdroot mij, zoo als overmoed
Den vrijen geest, die elks goed recht aanvaardt,
Maar wien het reed'loos opgewonden bloed
10205 Een onbehagelijken wrevel baart.
Ik dacht aan toeval, tuurde er scherper heen:
Stilsondegf,r uvdwen.
Het trotsch bereikte doel ontvlood zij weer.
Een pooze, en 't spel herhaalt zich, keer op keer.
Mephistopheles (tot de toeschouwers) :
10210 Hier valt voor mij niets nieuws te ervaren;
Dit ken ik al sinds honderdduizend jaren.
Faust (hartstochteltjk voortgaande) :
De zee sluipt nader, ov'ral, wijd en zijd,
Onvruchtbaar zelf, scheppend onvruchtbaarheid.
Aan zwelt ze en wast, en rollend overstroomt
10215 Ze 't troostloos leege strand dat haar omzoomt.
Daar heerscht ze dan, bezield door woeste kracht,
Trekt zich terug en.... niets is er volbracht.
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Tot wanhoop toe zou 't mij kunnen benauwen,
Zulk doelloos werken der Natuur te aanschouwen.
10220 Hier wil mijn geest zichzelf te boven stijgen;
Hier wil ik strijden, dit ten onder krijgen]
En mooglijk is 't; hoe sterk de zee ook zij,
Aan iedren heuvel vleit zij zich voorbij.
Zij mag zich nog zoo roekeloos bewegen,
10225 De kleinste hoogte houdt haar nochtans tegen,
De kleinste diepte trekt haar machtig aan.
Dààrop heb ik mijn plan gebouwd. Welaam
Naar d'eedle vreugde wil ik streven blijven
Van 't strand 't heerzuchtig water te verdrijven;
10230 De zilte vlakte nauwer steeds te omkringen,
Steeds dieper in haar zelf terug te dringen.
Van stap tot stap had ik mijn plan reeds klaar.
Dat is mijn wensch. Vervul hem, maak hem waar!
(Trommelslag en krijgshaftige muziek in den rug der
toeschouwers, uit de verte, van rechts).
Mephistopheles:
Niet moeilijk. Hoort ge 't tromm'len daar omlaag?
Faust:
10235 Weerkrijg?Een reed'lijk mensch hoort het niet graag.
Mephistopheles:
Oorlog of vree, verstandig is 't te leeren
Zijn voordeel uit elk ding te distilleeren.
Laat u geen gunstig oogenblik ontgaan.
Er is gelegenheid, dus Faust, pak aan
Faust:
10240 Spaar mij uw raadseltaal: zeg kort en goed
In duidelijke woorden wat dit moet.
Mephistopheles:
Op mijnen tocht bleef het mij niet verborgen
Dat onze keizer zweeft in zware zorgen.
Gij kent hem. Toen hij zich met ons vermaakte
10245 En hij door ons tot schijn van rijkdom raakte,
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Had hij voor alles geld te veel.
Te jong viel hem de troon ten deel.
Hem lustte 't valschelijk te concludeeren
Het kwam zoo in zijn kraam te pas --10250 Dat het schoon en begeerlijk was,
Te fuiven en toch tevens te regeeren.
Faust:
Een groote dwaling, wie bevelen wil
Moet in 't bevelen zijn geluk bereiken.
Zijn hart kent niets dan zijn verheven wil,
10255 Maar wat hij wil mag hij gein mensch doen blijken.
In 't oor van zijn getrouwsten zegt hij iets,
En 't wordt verricht, de massa wist van niets.
Slechts zoo zal hij het hoogst en 't waardigst zijn;
Als 't volk genieten, maakt vulgair en klein.
Mephistopheles:
is hij niet. Hijzelf genoot. Voor drieI
Terwijl het rijk verviel tot anarchie,
Zoodat zich groot en klein alom bevochten,
Broeders elkaar verslaan en dooden mochten;
Burcht tegen burcht, stad tegen stad,
10265 Geld tegen adel veete had;
Bisschop, kapittel en gemeent' krakeelden;
Dra vochten wie slechts naar elkander scheelden.
Moord, doodslag in de kerk; buiten de wallen
Werd ieder reizend koopman overvallen.
10270 Elke onbeschaamdheid groeide, en niet gering;
Want leven was zich weeren. Nu, het ging.
Faust:
Het ging, het hinkte, viel, stond weder op,
En rolde door elkaar, hals over kop.
10260 Zoo

10275

Mephistopheles:
En toch had geen het recht hierop te schelden,
Want elk kon zelf, en wilde zich doen gelden;
Tot zelfs de kleinste gold voor vol.
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Maar 't werd op 't eind den besten toch te dol.
Zij stonden op, zij grepen naar 't geweld
En zeiden : Heer is wie de rust herstelt.
10280 De keizer kan 't niet, wil 't niet.... kiezen wij
Een nieuwen keizer. 't Rijk beziele hij
Door ieder veilig te doen levén ;
Een nieuw geschapen orde geve
Aan vrede en recht de heerschappij,"
Faust:
10285 Dat klinkt vrij paapsch.
Mephistopheles: 13e papen deden meer
Dan de andren mee; want zij verlangden zeer
Hun weldoorvoede buikjes te beveil'gen.
Toen 't oproer groeide wisten ze 't te heil'gen,
En onze keizer, eens vol jool en lach,
10290 Levert hier straks misschien zijn laatsten slag.
Faust:
'k Beklaag hem toch, hij was zoo goed en open,
Mephistopheles:
Kom aan, laat ons eens zien. Wie leeft moet hopen.
Eerst hem maar uit dat nauwe dal bevrijd;
Eénmaal gered is redding voor altijd.
10295 Wonderlijk kan een teerling vallen;
Heeft hij geluk, dan heeft hij ook vasallen.
(Zij klimmen over den middelsten kam en monsteren
de slagorde van bet leger in het dal. Trommelslag en
krijgsmuziek van beneden.)
Mephistopheles:
Hij heeft naar 'k zie zijn stelling goed genomen;
Zijn zege is met onze hulp volkomen.
Faust:
Wat zou van ons te wachten zijn
10300 Dan leeg bedrog, gegoochel, schijn?
Mephistopheles:
Of krijgslist, die opeens verrast.
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Houdt aan uw grootsche plannen vast.
Denk aan het werk dat gij verlangt,
Behouden wij des keizers troon en land,
10305 Zoo knielt ge neder en ontvangt
Als loon het grenzelooze strand.
Faust:
Ge hebt al reeds zooveel verzonnen,
Waarom niet ook een slag gewonnen!
Mephistopheles:
Gij zult hem winnen; voor ditmaal
10310 Zijt gij bevelend generaal.
Faust:
Dat zou nog eens bevelen zijn!
Heerschen op onbekend terrein!
Mephistopheles:
Laat daar den veldheersstaf voor zorgen;
Als maarschalk zijt ge alreeds geborgen.
10315 Krijgsónraad had 'k allang bespeurd
En reeds een krijgsráad uitgekeurd
Uit oerbergs oermenschlijke kracht;
Wel hem die ze tezamen bracht.
Faust:
Komt daar gewapend bergvolk aan?
10320 Is 't door uw stoken opgestaan?
Mephistopheles:
Neen, maar 't is als bij Peter Squenz
Van heel den zooi de quintessens.
(De drie geweldigen komen op.)
Daar komt mijn volkje al naderbij.
Ge ziet, ze schelen veel van jaren
10325 En evenzeer in rusting en kleedij;
Ge zult met hen niet kwalijk varen
(tot de toeschouwers)
Elk kind vindt heden niets zoo fijn
Als harnassen en ridderkragen;
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En, allegorisch als ze zijn,
Zullen ze des te meer behagen.
Vechtgraag (jong, lichtgewapend, bont gekleed):
Als iemand soms voor mij blijft staan,
Dan sla 'k hem met mijn vuist zijn tronie in elkaar;
Maar als hij op den loop mocht gaan,
Grijp ik hem achter bij het haar.

10335

H e b g a uw (mannelijk, goed gewapend, rijk gekleed) :
Wat heb je aan zulke flauwe grappen,
Vechten om niets is kinderspel.
Zorg eerst maar dat je flink kunt gappen,
Al 't andere komt later wel.

H o u d v a s t (bejaard, zwaar gewapend, zonder mantel):
Ook daarmee is niet veel gewonnen,
10340 Een groot fortuin is gauw geronnen,
Weg bruist het met des levens vloed.
Stelen is best, maar toch, nog beter is behouden;
Laat het maar over aan den oude,
En wat ge hebt is goed behoed.
(Alle drie dalen dieper af.)
OP HET VOORGEBERGTE
krijgshaftige muziek beneden. De tent van den
keizer wordt opgeslagen.
KEIZER, OPPERBEVELHEBBER, TRAWANTEN

Tromgeroffel

10345

10350

en

Opperbevelhebber:
Nog altijd lijkt het plan mij wèlberaamd,
Dat we in dit goedgelegen dal
De gansche legermacht hebben verzaamd;
Een keus die ons niet rouwen zal.
Keizer:
Hoe 't af zal loopen moet nog blijken,
Doch mij verdriet die halve vlucht, dat wijken.

VIERDE BEDRIJF

Opperbevelhebber:
Ziet eens mijn vorst, op onze rechter flank?
Zulk een terrein stemt elk soldaat tot dank.
Niet steil, maar toch niet makk'lijk te begaan;
Gunstig voor ons, maar hachlijk voor wie aan
10355 Moet vallen; half verborgen blijven wij,
Geen ruiterij waagt zich hier naderbij.
Keizer:
Ik kan niet anders dan u prijzen.
Dat arm en borst hun kracht bewijzen!
Opperbevelhebber:
Hier op het middenvlak der uitgestrekte weide
10360 Ziet ge de phalanx klaar staan, vechtens-blijde;
De pieken blinken flikkerend ten kamp
Door zonneglans en geur van ochtenddamp.
Hoe dreigend golft dat machtige kwadraat;
Duizenden gloeien voor een groote daad.
10365 ' t Is van massale kracht een duidlijk teeken,
't Zal zeker 's vijands macht kunnen doorbreken.
Keizer:
Zoo schoonen aanblik zie 'k voor d'eersten keer;
Voor dubbel telt voorwaar een derg'lijk heir.
Opperbevelhebber:
Van onzen linkervleugel niets te melden;
10370 De steile rots bezetten wakk're helden.
Omglansd van fellen wapenflikkerschijn
Schut hij den toegang tot het nauw ravijn.
Ik zie 't al, hier loopt 's vijands aanval spaak:
Hier eindigt onverhoeds zijn bloedige taak.
Keizer:
10375 Daar komen ze aan, die zich mijn vrienden roemden,
De valschaards die mij oom, neef, broeder noemden,
Die steeds zich méér verstouten, tot een hoon
Van krachteloozen scepter, wanklen troon;
Die door hun twisten 't rijk richtten te gronde,
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Tot zij, vereenigd, tegen mij opstonden.
Het aarz'lend volk weet nauw wat er gebeurt,
Het stroomt per slot waarheen de stroom het sleurt.

Opperbevelhebber:
Een trouw spion, om tijding uitgezonden,
Daalt haastig neerwaarts ; zij 't met goede konde.
Eerste Spion:
't Lukte, ons wel om door te dringen —
10385
Koene list is onze kunst —
Hier en ginds in alle kringen;
Maar ge staat niet in 's lots gunst.
Velen zweren u slechts huld'ging
Als zoo menige trouwe schaar,
10390
Doch werkloosheids verontschuld'ging — :
Woeling, gisting, volksgevaar,
Keizer:
Zichzelf behouden blijft der zelfzucht leer,
Niet dankbaarheid, toewijding, plicht en eer!
10395 Per slot van reekning — zult ge dat nooit leeren?
Zal buurmans huisbrand ook uzelf verteeren.
Opperbevelhebber:
Met loomen tred nadert ginds ook de tweede,
Gansch uitgeput, siddrend aan alle leden.
Tweede Spion:
Eerst nog zagen wij goedsmoeds

't Wild en war gebeuren aan;
Maar opeens was, onverhoeds,
Uw bestrijder opgestaan.
Langs de voorgeschreven banen
Trekt de menigt' nu door 't land;
Den ontplooiden leugenvanen
10405
Volgen allen : schapentrant.
Keizer:
Een tegenkeizer komt mij goed van pas;

10400
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Nu voel ik eerst dat ik de keizer was.
Slechts als soldaat trok ik mijn harnas aan,
10410 Tot hooger doel wordt het thans omgedaan.
Bij ieder feest, hoe glansrijk het ook waar',
Voor mij ontbrak er altijd iets: 't gevaar.
Ringsteken riedt ge mij, dat vond ge al mooi;
En mijn verbeelding maakte 't tot tournooi.
10415 Hadt gij mij niet den oorlog afgeraden,
Dan schitterde ik reeds door mijn heldendaden.
Zelfstandig voelde ik mij slechts éénen keer:
Toenikmjspgldvaenfr.
Het element dreigde mij met den dood;
10420 Het was slechts schijn, maar deze schijn was groot.
Van glorie droomde ik eens, verward van zin;
Wat toen verzuimd werd, thans haal ik het in.
(De herauten worden afgevaardigd om den tegenkeizer
uit te dagen. Faust in harnas, met halfgesloten vizier.
De drie geweldigen, uitgerust en gekleed als boven.)
Faust:
Wij staan u bij, schoon gij 't ons niet gebood;
Voorzichtigheid is goed ook zonder nood.
10425 Ge weet, het bergvolk peinst en praktizeert,
Is in natuur- en rotsschrift bestudeerd.
De geesten, lang reeds 't vlakke land ontvlucht,
Zijn meer dan ooit 't gebergte welgezind;
Stil werken ze in der kloven labyrinth,
10430 In van metaaldamp edel-zuiv're lucht ;
Bij 't stage scheiden, kopp'len en verbinden
Is het hun een' ge drang iets nieuws te vinden.
Doorzicht'ge vormen bouwen er met zachte
Vingeren op hun geestelijke krachten.
10435 Dan, in het eeuwig zwijgende kristal,
Aanschouwen zij der wereld lotgeval.
Keizer:
Vernomen heb ik 't en 'k geloof het graag.
Maar, wakk're vriend, wat baat mij dit vandaag?
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Faust:
De necromant van Norcia, de Sabyn,
10440 Wil uw oprechte en trouwe dienaar zijn.
Hoe gruwelijke dood heeft hem bedreigd!
De takken knett'ren; 't lekkend vuur bestijgt
Dendorstapl,vigeho
Het rijs in zwavel en in pek gedoopt;
10445 Geen mensch, geen god, geen duivel kon meer baten.
Doch op uw woord moest men hem leven laten.
Te Rome was 't; hij blijft u steeds verplicht.
Voortaan was heel zijn zorg op u gericht;
Van stonde af aan raadpleegt hij 't stergewelf
10450 Nog slechts voor u, doch nimmer voor zichzelf.
Hij droeg ons op, spoedigst, uit alle machten
U bij te staan. Groot zijn der bergen krachten;
Hier schept Natuur nog oppermachtig, vrij;
Maar paapsche domheid noemt dat tooverij.
Keizer:
Ten feestdag, als wij blijgezind begroeten
Der gasten blijde, vierensgrage stoeten,
Verheugt ons elk die nader schuift en dringt,
Zich door te nauwer zalen volte wringt.
Doch meer nog welkom zijn die brave lieden
10460 Die moedig ons hun bijstand komen bieden
In de ure die zooveel bedenklijks brouwt,
Terwijl omhoog het Lot de weegschaal houdt.
Maar weder tot zijn scheede zij gewend
't Gereede zwaard; eerbiedig 't grootsch moment
10465 Waarop zich zooveel duizenden bereiden
Om voor of tegen mij te strijden.
Zichzelf zij elk! Wie reikt naar troon en kroon
Bewijst zijn aanspraak met eigen persoon.
Zoo worde 't spooksel dat mij wil gelijken,
10470 Zich keizer heet en heerscher van mijn rijken,
Hertog van 't heir en leenheer van mijn grooten,
Met eigen vuist in 't doodenrijk gestooten!
10455
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Faust:
Hoe 't ook, het groote werk, het best kan stage.,,
Ge doet verkeerd aldus uw hoofd te wagen.
10475 Is niet uw helm met kam en bos versierd?
Hij schut het hoofd dat onzen moed bestiert.
Wat kunnen leden baten zonder hoofd?
Wanneer het slaapt zijn zij van kracht beroofd;
Wordt het gewond, zoo is elkeen gewond;
10480 Wanneer 't geneest, is iedereen gezond;
Fluks weet weer darm zijn sterk recht te benutten
En heft het schild om schedels te beschutten;
Het trouwe zwaard gevoelt wat het vermag,
Forsch haalt het uit en mokert slag op slag;
10485 Totdat de rappe voet den hiel ten laatst
Op des verslaagnen nek verwinnend plaatst.
Keizer:
Zóó is mijn toorn, zóó wil ik hem trakteeren,
Het trotsche hoofd tot voetschabel verkeerenl

10490

10495

10500

Herauten (terugkomend):
Smaad en hoon! een slecht onthaal
Hebben wij daarginds genoten;
Onze krachtig-fiere taal
Werd bespot en uitgefloten.
Jullie keizer ging verloren,
Leeft nog slechts als echo voort;
Als wij over hem iets hooren,
Is „er was eens'' 't eerste woord.
Faust:
Zoo is het naar der besten wensch gegaan,
Die vast en trouw hier aan uw zijde staan.
Ginds naakt de vijand, d' uwen zijn vol vuur;
Beveel den aanval, gunstig is het uur.
Keizer (tot den opperbevelhebber) :
Vorst, ken uw plicht! 'k Zie af van het bevel;
'tIsinuwhadkcomnstel.
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Opperbevelhebber:
Zoo trede thans de rechtervleugel aanl
Des vijands linker moet, nog onder 't stijgen,
10505 Eer hij zijn laatste schrede heeft gedaan,
Wijkend ontzag voor onze jeugdkracht krijgen.
Faust:
Veroorloof dan dat deze wakk're held
Zich onverwijld aan uwe zijde stelt;
Zoo innig zich met uw troepen vereent
10510 Dat hij aan allen d'eigen kracht verleent.
(Hij wijst naar rechts).
Vechtgraag (naar voren tredend) :
Wie mij zijn facie toont wendt het niet af
Dan met een plat en murwgebeukten bek;
Wie mij den rug toekeert, daadlijk tot straf
Bungelt zijn hoofd slap achter in den nek.
10515 En als uw krijgers toeslaan dan
Met zwaard en kolf terwijl ik woed,
Dan valt de vijand man voor man,
(af).
Verzuipend in zijn eigen bloed.
Opperbevelhebber:
De phalanx van ons centrum volg' bedaard,
10520 Den vijand stuite hij met alle kracht.
Rechts hebben de onzen alreeds onvervaard
Zijn aanvalsplan aan 't wankelen gebracht.
Faust (op den middelste wijzend) :
Zoo volge dan ook deze knecht uw woord,
Vlug is hij, alles sleurt hij met zich voort.
H e b g a u w (naar voren tredend) :
10525 Moog' aan den moed der keizerscharen
Zich dan de dorst naar krijgsbuit paren,
Ons aller doel is u bekend:
Des tegenkeizers rijke tent.
Zijn trotsche dagen zijn geteld
10530 Nu ik me aan 't hoofd der phalanx heb gesteld.
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Bui t b e l u s t (marketenster, zich tegen hem aanvleiend):
Al ben ik niet met hem getrouwd,
Hij is 't van wien ik 't meeste houd.
Voor ons is deze oogst gerijpt
De vrouw is grimmig als zij grijpt;
10535 Haar roofzucht heeft voor niets ontzag.
Bij 't plunderen vooraan, en alles mag. (Beiden af).
Opperbevelhebber:
Op onzen linkervleugel, 'k heb 't voorzien,
Stort heftig zich hun rechter. Weerstand bien
Zal man voor man om dezen storm te keeren,
10540 Die tracht de nauwe doorgang te forceeren.
Faust (wenkt naar links) :
Ik bid u, Heer, ook dezen op te merken.
Het schaadt niet wanneer sterken zich versterken.

10545

H oudv a s t (naar voren tredend) :
Heb voor de linkerzij geen zorgen.
Waar ik ben is 't bezit veilig geborgen.
De grijskop werkt naar eigen trant;
Geen bliksem slaat me iets uit de hand.

M e p h i s t o p h e l e s (van boven nederdalend) :
Ziet hoe nu op den achtergrond,
Uit elke rotsspleet in het rond,
Gewapenden te voorschijn springen
10550 En langs de smalle paden dringen.
Met helmen, harnas, zwaard en speeren,
En achter onzen rug een muur formeeren,
(Zacht tot de ingewijden.)
Ge moet niet vragen waar vandaan.
10555 Ik heb, het is zoo, niets verzuimd,
In 't rond de wapenzalen opgeruimd.
Daar stonden ze, te voet, te paard,
Als waren ze nog heer van d' aard.
Een ridder, koning, keizer van weleer,
10560 Is nu niets dan een ledig slakhuis meer.
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Daarmee heeft menig spook bijwijl gespeeld
En middeleeuwsche helden uitgebeeld.
Welk duiveltje 't ook thans bewoont,
De moeite wordt ditmaal beloond.
10565 Hoort eens hoe boos zij zich al maken,
Met blikgekletter elkaar raken;
Men ziet er menig dundoek zwaaien
Dat noodig weer eens uit moet waaien.
Bedenkt, hier ziet ge een oud volk weer bereid,
10570 Belust, te mengen zich in nieuwen strijd.
(Geweldig bazuingeschal van boven, in het vijandelijk
leger merkbare aarzeling.)
Faust:
De horizont heeft zich verdonkerd;
Slechts hier en ginder dreigend flonkert
Een onheilspellend roode gloed.
Reeds als van bloed blinkt elks geweer;
10575 Het woud, de rotsen, de atmosfeer,
De gansche hemel rood als bloed.
Mephistopheles:
De rechterzijde houdt zich sterk;
Maar boven de verwarde klomp
Rijst rappen Vechtgraags reuzige romp;
1058Opzijnwshflka'ter.
Keizer:
Eerst leek 't één enkele arm te zijn,
Nu woedt er reeds een heel dozijn;
Dat is meer dan Natuur vermag.
Faust:
Kent ge niet van die nevelreven
10585 Die langs Siciliës kusten zweven?
Daar, deinend op klaarlichten dag,
Als midden in de lucht geplaatst,
In zeer bijzondren damp weerkaatst,
Verschijnt een wonderbaar tafreel:
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Daar deinen steden heen en weder,
Daar stijgen tuinen op en neder,
Naar d'aether breekt in 't lichtgespeel.
Keizer:
Bedenklijk tocht Uit alle stippen
Der speeren zie ik bliksems flitsen.
10595 'k Zie op der phalanx blanke lansen
Flakkerend vlugge vlammen dansen;
Zulk spoken Iijkt mij zeer verdacht.
Faust:
Met uw verlof, het zijn de sporen
Van lang-verdwenen geest-naturen;
10600 Een weerschijn van de Dioscuren,
Door alle schippers eens bezworen;
Hier zaamlen zij hun laatste kracht.
Keizer:
Doch spreek, wien zijn we ervoor verplicht,
Dat de Natuur naar ons zich richt
10605 En zooveel wondren samenbracht?
Mephistopheles:
Wien dan den Meester zelf, den hoogen,
Wiens hart steeds zorg draagt voor uw lot?
Ten diepste voelt hij zich bewogen
Door 't u bedreigende complot.
10610 Zijn dankbaarheid redt u het leven,
Al moest hij 't zijne er ook voor geven.
Keizer:
Men jubelde om me in staatsie te gaan kronen.
Ik wàs nu iets, dat wilde ik ook eens toonen.
't Geviel mij dus, zonder veel na te denken,
10615 Dien witten baard wat koeler lucht te schenken,
Den clerus heb ik een plezier bedorven,
Daarmee zijn gunst ook waarlijk niet verworven.
En thans zou 'k, na zoovele jaren,
't Gevolg dier vroolijke daad ervaren?
10590
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Faust:
Kloekmoedige weldaad brengt gewin;
Laat eens uw blik zich opwaarts wenden
Mij dunkt, hij wil een teeken zenden.
Let wel, ik duid terstond zijn zin.
Keizer:
Een aad'laar zweeft hoog in de lucht,
10625 Een grijp hem na in wilde vlucht.
Faust:
Let wel l Heel gunstig lijkt mij hier:
Eengrijpslchtfabedr.
Hoe kan hij zich zoover vergeten!
Zich met een echten aad'laar meten!
Keizer:
10630 Wijd-kringend zweven zij in 't ronde,
Om plotsling, op denzelfden tel,
Te storten op elkaar en fel
Zich beurtlings borst en hals te wonden.
Faust:
Ziet hoe de grijp, geplukkehaard,
10635 Vaneen gereten, mat-gepijnd,
Met neerhangenden leeuwenstaart,
Valt op het kruinbosch en verdwijnt!
Keizer:
Zooals gij 't uitlegt moge 't gaan.
Ik neem het in verbazing aan.
M e p h i s t o p h e l e s (naar rechts) :
10640 Onze steeds herhaalde slagen
Zullen 's vijands macht verjagen.
In 't onzek're des gevechts
Dringt hij al te veel naar rechts,
En verwart de woeling bij
10645 Zijner hoofdmacht linkerzij.
Onze phalanx, sterk en spits,
Schiet thans als een bliksemflits
10620
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Rechtuit in de zwakke stee.
Als in stormgezweepte zee,
10650 Golven hun gelijke machten,
Woedend als met dubb'le krachten.
Heerlijkers werd nooit verzonnen:
Vornsidelagw!
Keizer (links, tot Faust) :
Zie, daarginder lijkt mij waarlijk,
10655 Onze toestand toch gevaarlijk.
'k Zie niet meer den steenenregen,
Lager rotsen zijn bestegen,
Leeg reeds staan zij hoogerop.
Heeft de vijand, naar den top
10660 Stuwend in steeds dichter stroomen
Dan wellicht de pas genomen?
't Einde van onheilig pogen!
Te vergeefs hebt ge ons bedrogen!
(Pauze)
Mephistopheles:
Mijn ravenpost komt aangesneld;
10665 Wat wel hun haastige boodschap meldt?
Haast zou ik vreezen 't gaat ons slecht.
Keizer:
Wat willen deze sombre dieren,
Die op hun zwarte zeilen zwieren
Naar hier van 't heete rotsgevecht?
Mephistopheles (tot de raven):
10670 Strijkt neder, zet u naast mijn oorgin,
Wie gij beschermt is niet verloren,
Uw raad bracht alles steeds terecht.
Faust (tot den keizer) :
Ge hebt van duiven wel vernomen,
Uit verre landen weergekomen
10675 Naar eigen nest en broed en kost?
Zoo hier, maar 't diep verschil daarmede
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Is dat de duif slechts dient den vrede;
Doch oorlog eischt een ravenpost.
Mephistopheles:
Een zware ramp wordt mij gemeld,
10680 Ziet ginds, hoe slecht het is gesteld
Met onze helden op den rand!
De naaste hoogten zijn besprongen;
Zijn ze eenmaal in de pas gedrongen,
Dan houden we er bezwaarlijk stand.
Keizer:
10685 Zoo ben ik dan dus toch bedrogen!
Argeloos in uw net gevlogen;
Ik gruw ervan nu 't mij omstrikt.
Mephistopheles:
Nog is 't niet mis, wees niet verschrikt;
Geduld en list zijn nu van noode,
10690 Als meest bij 't einde van een slag.
Ik heb mijn twee betrouwbre boden;
Beveel dat ik bevelen mag!
Opperbevelhebber (intusschen naderbij gekomen) :
Verbonden hebt ge u met die beiden?
Mij heeft het al dien tijd doen lijden;
10700 Getooverd heil houdt nimmer stand.
Met krijgskunst wordt niets meer gewonnen,
Voltooien mogen 't wie 't begonnen,
Ik leg mijn staf weer in uw hand.
Keizer:
Behoud hem maar tot betere uren
10700 Zoo de Fortuin die komen doet;
Een afschuw heb 'k van dien onguren
Gezel en van zijn ravenbroed.
(Tot Mephistopheles.)
Den staf kan 'k u niet overgeven,
Gij lijkt mij niet de rechte man.
10705 Beveel, redt zoo ge kunt ons leven,
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Geschiede wat geschieden kan.
(Af in zijn tent met den opperbevelhebber.)
Mephistopheles:
Moog' hem de stompe staf beschutten;
Ons andren kon hij weinig nutten,
Iets als een kruis zag ik er aan.
Faust:
10710 Wat valt te doen?
Mephistopheles: Reeds is't gedaanl
Nu, zwarte neefjes, vlug in 't dienen,
Naar 't groote bergmeerl Groet van mij de Undinen
En vraagt haar om des waters schijn.
Door vrouwenfoefjes, moeilijk te doorschouwen,
10715 Verstaan ze 't schijnvertooningen te houden
Terwijl men zweren zou : 't is zijn.
(Pauze.)
Faust:
In het bepraten van de waterjuffers,
Waren uw raven lang geen suffers:
Daar vangt het reeds te ruislen aan!
10720 Op meen'ge droge, kale plek der rotsen
Hoor ik het vlugge water kabb'len, klotsen!
't Is met hun zegepraal gedaan.
Mephistopheles:
Een wonderlijke groet, zoo'n beek;
De koenste klimmers zijn van streek.
Faust:
10725 Reeds storten stroom op stroomen ruischend neder,
Verdubbeld keeren ze uit de kloven weder,
Een forsche straalboog =welft zich al,
Om op het rotsplateau zich plotsling te verwijden,
Bruisende en schuimende naar alle zijden,
10730 Dan trapsgewijs te werpen zich in 't dal.
Wat baat het zich heldhaftig schrap te zetten?
Het zal den macht'gen stortvloed niet verletten:
Zelfsmijvrchktzo'nwesarvl.
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Mephistopheles:
Niets zie ik van dien heelen waterlogen,
10735 Slechts menschenoog wordt door zoo iets bedrogen,
Mij amuseert het wonderlijk geval.
Hals over kop vluchten hun breede scharen,
De dwazen wanen te verzuipen
Terwijl ze vrij langs vasten bodem kruipen
10740 Of stromplen met verdwaasde zwemgebaren.
Verwarring heerscht nu overal.
(De raven zijn teruggekomen.)
Ik zal u bij den grooten Meester prijzen,
Doch wilt ge uw eigen meesterschap bewijzen,
Dan naar de gloeiende smidse toe,
10745 Waar 't dwergenvolkje, nimmer moe,
Metaal en steen tot vonken slaat?
Vraagt, hen breedsprakig overhalend,
Om fonkelvuur, spattend en stralend,
Zooals 't in fantasie bestaat.
10750 Een schouwspel als het weerlichten van verre,
Bliksemsnel vallen van de hoogste sterren,
Kan iedre zomernacht ons biên;
Maar weerlicht in verwarde wildernissen,
En sterren die op vochten bodem sissen,
10755 Dat heeft men niet zoo vaak gezien.
Ge moet u niet te veel geneeren;
Eerst vragen, en dan commandeeren.
(Raven af. Het geschiedt als voorgeschreven.)
Mephistopheles:
Den vijand dichte duisternis,
En iedre voetstap ongewis!
10760 Aan alle kanten vonkgedwaal
En plots-verblindend lichtgestraal.
't Is alles werkelijk heel fraai,
Maar nog ontbreekt wat schriklawaai.
Faust:
De pantsers, uit hun duffe zaal ontvlucht,
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Komen op kracht weer in de frissche lucht.
Het rammelt, klappert, kraakt daarboven al;
Watvlschekn,wogal!

Mephistopheles:
Goed zoo, ze zijn niet meer te toomen,
Hun ridderlijke slagen komen
10770 Neerdreunen als in ouden tijd.
Armplaten en scheenplaten schijnen,
Als Welfen en als Ghibellijnen
Weer te vernieuwen d'eeuwgen strijd.
Naar erflijke gewoont' bestoken
10775 Ze ook hier elkaar onafgebroken,
't Rumoer weergalmt reeds wijd en zijd.
Per slot werkt bij elk duivelsfeest
Partijhaat toch noch 't allermeest,
In iedren hoek krijscht zijn gebral,
10780 Voortdurend, weerzinwekkend panisch,
In scherpe kreten, schril, satanisch,
En schrikverspreidend door het dal.
(Krijgstumult in het orkest, ten laatste
overgaand in vroolijke militaire wijsjes).
TENT VAN DEN TEGENKEIZER.
Troon. Rijke omgeving.
HEBGAUW en BUITBELUST.

Buitbelust:
Wij zijn dus toch het eerst er bij.
Hebgauw:
Er vliegt geen raaf zoo vlug als wij.
Buitbelust:
10785 Zoo groote schat op ééne plaats!
Wat neem ik 't eerste, wat het laatst?
Hebgauw:
Vol kostbaarheden overall
Ik weet niet wat ik grijpen zal.
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Buitbelust:
Mij lokt dit kostelijk tapijt,
10790 Mijn bed is vaak zoo slecht gespreid.
Hebgauw:
Hier hangt een morgenster van staal,
Die was allang mijn ideaal.
Buitbelust:
Dien rooden mantel, goud-omzoomd ....
Ik had mij zooiets al gedroomd.
Hebgauw (het wapen in de hand nemend) :
10795 Hiermede duurt het werk niet lang;
Men slaat hem dood en gaat zijn gang.
Nu heb je al zooveel opgepakt,
Maar toch niets bruikbaars nog gezakt.
Laat al dien rommel maar met vree;
10800 Neem een van deze kistjes mee,
Dit was voor de soldij bestemd;
Propvlis'tgudenkm.
Buitbelust:
Dat dingetje is moorddadig zwaar.
Ik kan 't niet tillen, speel 't niet klaar.
Hebgauw:
10805 Je moet je bukken ; buk je vlug;
Ik schuif het je op den sterken rug.
Buitbelust:
0 wee, nu is het uit, o wee;
De last breekt mij het kruis in twee.
(Het kistje valt en springt open.)
Hebgauw:
Daar ligt het roode goud te hc op ;
10810 Tast toe en vlug dan op den loop.
Buitbelust:
Schep het maar in mijn schoot, snel, snel!
Voldoende is het altijd nog wel.
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Hebgauw:
Genoeg, genoeg, en haast je wad (zij staat op.)
0 wee, je boezel heeft een gat.
10815 Waarheen je gaat en waar je staat,
Verkwist je in 't ronde 't kostbaar zaad.
Trawanten (van onzen keizer) :
Wat moet ge op deze plaats? En wat
Scharrelt ge daar in's keizers schat?
Hebgauw:
Ons leven hebben we eerst gewaagd,
10820 Nu is 't de buit die ons behaagt.
In's vijands kamp hoort dat erbij;
Zijn evengoed soldaat als gij.
Trawanten:
Gij hoort in onzen kring niet thuis;
Soldaten zijn geen roofgespuis.
10825 Wie in den dienst des keizers staat,
Die zij een eerlijk, trouw soldaat.
Hebgauw:
Ik ken die eerlijkheid, ik weet
Best dat zij „contributie" heet.
Met ons staat ge op gelijken voet;
10830 „Geef op!" zoo luidt onze ambachtsgroet.
(tot Buitbelust)
Sleep wat je hebt maar weg, maak voort!
Wij zijn niet welkom in dit oord. (aju).
Eerste Trawant:
Waarom gaf je hem niet terstond
Een mep op zijn brutalen mond?
Tweede Trawant:
10835 De kracht ontzonk me, ik weet niet hoe,
Twee spoken leken ze mij toe.
Derde Trawant:
Het was alsof ik niets meer zag;
Het schemerde op klaarlichten dag.
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Vierde Trawant:
Ik weet niet hoe 'k zeggen moet....
10840 De heele dag stond als in gloed.
Het was zoo vreemd, zoo angstig-zwoel;
Zoo wonderlijk was 't strijdgewoel.
Men tastte int rond en vocht meteen;
Bij iedren slag viel er weer een.
10845 Voor d'oogen trilde een floers, in 't oor
Gonsde 't en suisde 't steeds maar door.
Nu zijn wij hier; hoe 't is geschied
Wij weten 't waarlijk zelve niet.
(De keizer met vier vorsten op. De trawanten verwijderen zich.)
Keizer:
Het zij hoe 't zij 1 De slag is thans door ons gewonnen,
10850 ' s Vij ands verstrooide vlucht in' t vlakke veld geronnen.
Hier staat de ledige troon, 't verraderlijke goud,
Verborgen in tapijten hier de ruimt' vernauwt,
Waar wij, eervol beschermd door eigene trawanten,
Verwachten keizerlijk der volkren afgezanten,
10855 Een blijde mare komt tot ons van wijd en zijd;
Tot rust kwam weer het rijk, vol vreugde ons
[toegewijd.
Heeft zich in onzen strijd ook tooverij vervlochten,
Tenslotte hebben wij toch maar alleen gevochten;
't Is vaak het toeval dat de strijders helpen moet;
10860 Een steen valt uit de lucht, den vijand lijkt het bloed;
Uit grotten dreunen dreigend zware wonderstemmen,
Die ons heraad'men doen, doch 's vijands borst
[beklemmen.
Voor iedereen werd de verslaagne tot een spot,
Maar de overwinnaar prijst pralend zijn trouwen god;
10865 En alles stemt mee in, niets hoeft hij te bevelen;
„Geloofd zij God de Heer'' juichen millioenen kelen.
Ik echter wend den blik, wat zelde'een vroom man
[dorst --
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Voor mijnen hoogsten lof liever naar eigen borst.
Een jong en vroolijk vorst moge zijn dag verspillen,
10870 De jaren leeren hem te juister tijd te willen.
En zoo verbind ik mij dan onverwijld ook nu,
Voor Huis en Hof en Rijk, vier waardigsten, met ul
(Tot den eerste.)
Uw taak, o vorst, was 't heir ten strijde voorbereiden
Om 't dan, op 't juist moment, met heldenmoed te
[leiden.
10875 Betoon in vredestijd waar 't voegt denzelfden aard;
Aartsmaarschalk noem ik u, aan u verleen ik't zwaardl
Aartsmaarschalk:
Wanneeruw dapper heir, nu binnenslands gebonden,
Ter steviging van uw troon weer grenswaarts wordt
[gezonden,
Zij 't ons veroorloofd in de oudvaderlijke zaal
10880 U te bedienen bij het feestelijke maal.
Blank draag ik 't u vooruit, blank houd ik 't u terzijde,
Der hoogsten Majesteit voortdurend ten geleide.
Keizer (tot den tweede):
Gij held, die u toch ook vriendlij k-hulpvaardig toont.
Wees met de funktie van Aartskamerheer beloond.
10885

Niet licht is deze taak; hoogste der huisdienaren,
Moet ge onder de anderen den goeden geest bewaren.
Voortaan geeft gij het waardig voorbeeld hoe men mij,
Den Heer, het Hof en elkeen't welgevalligst zij.
Aartskamerheer:
Den Heer naar wensch te dienen brengt ons zijn genade.

Den besten helpen en den slechsten zelfs niet schaden ;
Helder zijn zonder list, zonder bedrog bedaard;
En slechts door u doorzien, dat is mij 't meeste waard.
En mag mijn fantasie zich tot dat feest uitstrekken;
Als ge ter tafel gaat reik ik u 't gouden bekken;
10895 Ik houd uw ringen vast, dat in dien vreugdetijd,
Als zich uw hand verfrischt, uw blik mijn hart verblijdt.

10890
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Keizer:
Naar feestgelagen staan thans niet zoozeer mijn
[zinnen,
Doch 't zij ; het geeft ons kracht blijmoedig te be[ginnen.
(Tot den derde) :
U kies ik uit om mijn Aartshofmeester te zijn
10900 jacht, pluimveehof en meierij zijn uw terrein.
Laat mij der liev'lingsspijzen keur ten allen tijde,
Naar het seizoen ze schaft, zorgvuldig toebereiden.
Aartshofmeester:
Streng vasten zij voor mij een blij-gevolgde wet,
Totdat het kostlijk maal aan u werd voortgezet.
10905 Al wat de keuken dient zal u zijn trouw bewijzen
Door 't schaffen van uitheemsche en vroeggekweekte
spijzen;
Al weten wij dat gij naar ver en vroeg niet vraagt,
Maar simple, kracht'ge kost het meest uw tong behaagt.
Keizer (tot den vierde):
Nu men klaarblijkelijk van feesten slechts wil hooren :
10910 Wees gij, mijn jonge held, tot Schenker uitverkoren.
Aartsschenker, gij draagt zorg dat onze kelders zijn
Steeds rijkelijkst voorzien van kostelijken wijn.
Wees matig zelf, laat niet tot dolle slemppartijen
Door der gelegenheid verlokking u verleiden.
Aartsschenker:
Zoo ge haar slechts vertrouwt, mijn keizer, is de jeugd,
Eer men het merkt gegroeid tot mannelijke deugd.
Als ook mijn fantasie dat schoone feest mag vieren;
Het keizerlijk buffet zal ik het fraaist versieren
Met pronkserviezen, goud en zilver altemaal.
10920 Voor u kies ik vooruit den lieflijksten bokaal
Van Venetiaansch kristal, waarin men vreugd ziet
[lonken;
Pittiger smaakt de wijn en maakt nochtans niet
[dronken.
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Op zulk een wonderglas vertrouwt men vaak te zeer,
Doch eigen matigheid, o Heer, beschermt nog meer.
Keizer:
10925 Wat ik u toedacht in deez' ernstigste der stonden,
Hoort ge vertrouwend uit betrouwbren mond ver{konden.
Des keizers woord is groot en waarborgt iedre gift,
Doch ter bekrachtiging diene der eedlen schrift
En signatuur. Om 't stuk goed in den vorm te maken,
10930 Zie ik den rechten man te rechter tijd genaken.
(De aartsbisschop-aartskanselier op.)
Als een gewelf zich aan den sluitsteen toevertrouwt,
Dan staat het veilig ook voor d'eeuwigheid gebouwd.
Vier vorsten ziet ge hier; wij hebben eerst besproken
Want met het wel van Huis en Hof meest schijnt te
[strooken.
10935 Nu echter, wat het Rijk betreft in zijn geheel,
Die wicht'ge zorg en macht worde des vijftals deel.
Zij zullen zich in grooter landbezit verblijden
Dan de andren; 'k zal de grens van hun gebied ver[wijden
Uit der afvall'gen erfdeel; menig heerlijk land
10940 Ontvangt gij, mijn getrouwen, aldus uit mijn hand.
En tevens 't hooge recht, om waar 't mocht mooglijk
[blijken,
Door erfnis, koop of ruil, nog meer u te verrijken.
Voorts zij u eens voor al vergund het ongestoord
Bezit der privileges dat bij vorsten hoort.
10945 Als rechters zult ge 't hoogste vonnis kunnen wijzen,
Hooger beroep kan niemand van uw uitspraak eischen.
Belasting, bede, cijns, leen-tol-geleiderecht,
Berg-zout- en muntregie, het zij u toegezegd. k
Want om u 't vol bewijs van mijnen dank te geven,
10950 Heb ik u 't dichtst tot bij de majesteit verheven.
Aartsbisschop:
Uit naam van allen zij u diepste dank gebracht.
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Ons maakt ge sterk en sterkt meteen uw eigen macht.
Keizer:
U vijven wil ik hooger waardigheid nog geven.
Nog leef ik voor mijn Rijk, en lust het mij te leven;
10955 Doch mij bezinnend op der vadren reeks, richt ik
Van 't frissche leven naar wat mij ook dreigt den blik.
Ook mij zullen mijn dierbren vroeg of laat verliezen;
Dan zij 't ixw hooge plicht mijn opvolger te kiezen.
Op 't heilig altaar heft gij hem gekroond omhoog;
10960 Dan einde in vree wat nu het Rijk als storm bewoog.
Aartskanselier:
Met deemoed in gebaar, doch trots diep in hun
jborsten,
Zie ik voor u gebukt der aarde grootste vorsten.
Zoolang ons trouwe bloed nog d'aderen doorvuurt,
Zijn wij 't gehoorzaam lichaam door uw wil bestuurd.
Keizer:
10965 Thans zij ten slotte wat ik aldus heb geregeld,
Op schrift gebracht envooralle eeuwigheid bezegeld.
Wel hebt ge het bezit als landheer ganschlijk vrij,
Doch onder het beding dat het ondeelbaar zij.
Hoe gij u ook vermeerdert, wat ge hebt ontvangen
10970 Moet ongeschonden steeds weer d'oudste zoon er[langen.
Aartskanselier:
Aan 't perkament vertrouw 'k vol vreugde dadelijk
't Gewichtige statuut, tot heil van ons en 't Rijk.
De kanslarij zal wel voor schrift en zegel zorgen,
Met heil'ge signatuur zult gij er ons voor borgen.
10975

Keizer:
Zoo late ik u dan gaan, opdat deez' groote dag,
Elk met het eigen hart alleen bepeinzen mag.
(de wereldlijke vorsten verwijderen zich.)
De G e e s telij k e (blijft achter en spreekt pathetisch):

De kanselier vertrok, de bisschop is gebleven,
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Door plicht van ernstige vermaningen gedreven;
Zijn vaderlijke hart is vol van zorg om u.
Keizer:
10980 Wat zorgen in zoo heuglijke uren? Spreek! Welnu?
Aartsbisschop:
Met welk een bitt're smart vind ik in deze stonden
Uw hoog-geheiligd hoofd met Satanas verbonden,
Wel, naar het schijnt althans, bevestigd op uw troon,
Doch lacy, God den Heere en vader Paus ten hoon.
10985 Als deze 't hoort, o zeker maakt hij korte metten;
Met zijnen ban zal hij uw zondig rijk verpletten.
Want nog vergat hij niet hoe gij, nog juist op tijd,
Op uwen kroningsdag dien toov'naar hebt bevrijd.
Van uwen diadeem, der christenheid tot schade,
10990 Trof 't eerst zijn vloekbaar hoofd de straal van uw
[genade.
Doch sla u op de borst, geef aan den hemel vlug
Een matig scherfje van uw zondig heil terug.
De breedé heuvelstreek, daarwaaruw tenten stonden,
Waar booze geesten zich tot uwen hulp verbonden,
10995 De leugenvorst uw willige ooren heeft verleid,
Worde door uw berouw een heilig doel gewijd,
Met berg en bosch, zoover men ze zich uit ziet strekken;
De hoogten die de vette weiden groenend dekken,
Vischrijke, heldre meren, beken zonder tal,
11000 Zooals ze in vlug gekronkel storten in het dal;
Tenslotte 't dal zelf ook, met weiden, akkers, gouwen;
Vergeving vindt ge alleen door aldus te berouwen.
Keizer:
'k Ben door mijn zware misdaad ganschelijk verplet.
De grens zij naar uw eigen maatstaf afgezet.
Aartsbisschop:
11005 't Besluit waarbij de plek waar men zoo heeft gezondigd
Aan Godes dienst gewijd wordt, daad'lijk afgekon[digdl
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Reeds ziet mijn geest de sterke muren opgericht,
Het koor door 't glanzen van de morgenzon verlicht;
Het groeiend bouwwerk zie 'k zich tot een kruis ver[wijden,
polo 't Verlengde schip rijst op tot 's vromen diep ver[blijden;
Door 't grootsch portaal dromt heilbewust de menigte al;
Het eerste klokgelui schalde door berg en dal;
't Galmt uit de hooge torens die ten hemel streven;
De boetling nadert tot zijn nieuw-geschapen leven.
11015 Wanneer — moog 't spoedig zijn -- de kerk wordt
[ingewijd,
Zij 't schoonste van het feest uw tegenwoordigheid.
Keizer:
Moge zoo groot een werk den vromen wensch ver[kond'gen,
Te loven God den Heere, en mij daardoor te ont-[zond'gen.
Genoeg, ik voel alreeds, hoe zich mijn geest bevrijdt.
Aartsbisschop:
Als kanselier verlang 'k weer een fo rmaliteit.
Keizer:
Leg mij het dokument, waarbij ik deze streken
Schenk aan de kerk, slechts voor, opdat ik 't onder
[teeken.
Aartsbisschop:
dis heengegaan, keert echter bij den uitgang weer om.)
Vergeet niet dat gij aan de Stichting ook verpandt
Cyns, bede, tienden, heel den opbrengst van het land,
11025 Voor eeuwig, want het onderhoud is duur zoo 't
[klaar is,
Een nauwgezet bestuur eischt ook een hoog salaris.
Dat men in die woestijn niet al te langzaam bouwt,
Daarvoor zorgt zeker wel uw buitgemaakte goud.
Dan zijn nog, deze wenk lijkt mij niet overbodig,

11020
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Hout, kalk en lei en dergelijke zaken noodig.
Spandienst wordt door den kansel 'tvolkwel opgeleid;
Haar zegen schenkt de kerk hem die haar vrachten
[rijdt. (af.)
Keizer:
De zonde is groot en zwaar die 'k me op den hals
[dorst halen,
Maar 'k moet die tooverhulp wel schrikk'lijk duur
[betalen.
Aartsbisschop:
C opnieuw terugkomend, met zeer diepe buiging).
11035 Vergeef, o Heer, ge hebt dien zeer doemwaard'gen
[man
Het strand des rijks verleend; doch weet: dit treft
[de ban,
Zoo ge niet vol berouw ook daar der kerk de renten
En tiend en cyns toezegt en verdre emolumenten.
Keizer (verdrietig):
't Land is er nog niet eens, zee dekt het wijd en zijd.
Aartsbisschop:
11040 Wie 't recht heeft en geduld, voor dien komt ook de
[tijd.
Uw woord blijft geldig, is ook 't land nog niet voorhanden (af.)
Keizer (alleen) :
Zoo kon ik wel meteen het heele Rijk verpanden.
11030
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Reiziger:
Ja, zij zijn 't, de donkre linden,
In hun forschen ouderdom.
11045 Eindelijk mocht ik ze vinden
Na zoo lange reis weerom.
'k Mag weer d'oude hut ontwaren,
Waar ik redding vond en rust,
Toen de stormbewogen baren
11050 Mij hier wierpen op de kust.
'k Zou mijn redders willen groeten,
't Wakker en hulpvaardig paar;
Doch om thans mij te gemoeten
Reeds te oud voor menig jaar.
11055 Achl dat waren brave menschen 1
Wees gegroet,
Kloppen? Roepen?
Zoo ge ook thans geen hooger wenschen
Dan 't geluk van weldoen voedt 1
Baucis (oud moedertje) :
Lieve vreemdling, stil nog even 1
11060 Zachtjes 1 want mijn echtvriend rust.
Lange slaap moet hem hergeven
Wakens korte dadenlust.
Reiziger:
Moederl zie 'k uzelve weder?
Neem opnieuw mijn dank dan aan,

Om wat ge eens, bezorgd en teeder
Voor mijn leven hebt gedaan.
Zijt gij Baucis, die bedrijvig
Hebt mijn veegen mond gelaafd?
(De echtgenoot treedt op.)
Gij Philemon, die zoo ijvrig
11070 Bij het bergen hebt gedraafd?

11065
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't Zilverluidend klokje buiten,
Binnen 't vlug ontvonkte vuur;
Blij verstond ge te besluiten
Zulk een gruwlijk avontuur.
11075 Laat mij thans naar voren treden,
Zien den grenzeloozen vloed;
Laat mij knielen, in gebeden
Uiten 't overvol gemoed.
(Hij schrijdt voorwaarts op het duin toe.)
P h i l e m o n (tot Baucis) :
Ga maar vlug de tafel dekken
11080 Waar hij 't tuintje bloeien ziet.
Laat hem maar gezichten trekken;
Hij gelooft zijn oogen niet.
(Naast den reiziger tredend.)
Waar de golven met uw leven
Speelden naar der branding wijs,
11085 Ziet ge thans slechts groene dreven,
Wanend u in 't paradijs.
Toen men aanving met het graven
Kon 'k al niet zoo flink meer mee;
Toen mijn krachten mij begaven,
11090 Was reeds ver van hier de zee.
Kundiger heeren koene knechten
Groeven grachten, dam en dijk;
Stelden perk aan 's waters rechten,
Heerschen zelf nu in zijn rijk.
11095 Ziet hier groene wei aan weide,
Beemden, bosch en dorp en gaard;
Doch nu kom, geniet het blijde,
Want reeds daalt de zon ter aard.
Zeilen trekken ver in 't westen
11100 Langs den schemerenden trans,
Als de vogels naar hun nesten;
Ginder ligt de haven thans.
In de verte ziet ge blinken
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11105

Van de zee den blauwen rand;
Hier, ter rechter en ter linker
Strekt zich 't dichtbevolkte land.
(Aan tafel, met hun drieën, in het tuintje.)
Baucis:
Brengt ge dan geen enkle bete
Naar uw mond? Waar is uw stem?

Philemon:
Hij wil meer van 't wonder weten;
11110 Babbelkous, vertel het hem.
Baucis:
Wél mag dat een wonder heeten,
'k Voel me er nog niet goed in thuis;
'k Zal het nooit en nooit vergeten,
Die historie was niet pluis.
-

Philemon:
Zou de keizer kunnen zond'gen,
Die hem schonk het wijde strand?
'k Hoorde 't een heraut verkond' gen,
't Uitbazuinen door het land.
Niet zoo ver van onze duinen
11120 Ving men aan met hut en tent;
Tuschenwldrigt
Praalde er een paleis op 't end.

11115

Baucis:
Overdag vergeefs lawaaiden
Bijl en spade, slag op slag.
11125 Doch waar 's nachts dwaallichten laaiden
Stond een dam den andren dag.
Menschenoffers moesten bloeden,
's Nachts weerklonk hun jammerklacht.
Zeewaarts vloeiden vuur'ge gloeden,
11130 ' s Morgens was 't een diepe gracht.
Zijn begeerte, niet te stillen,

VIJFDE BEDRIJF

Naar ons hutje en tuintje haakt;
Denkt dat rijkdom hem ter wille,
Macht hem onderdanig maakt.
Philemon:
11135 Hij heeft ons toch aangeboden
Een mooi huisje in 't nieuwe land.
Baucis:
Wantrouw gindschen waterbodem.
Houdt maar op je hoogte stand.
Philemon:
Ter kapel nu, om te aanschouwen
11140 Hoe de zonne zinkt ter neer.
Laat ons luiden, vol vertrouwen
Bidden dan tot God den Heer.
PALEIS.
Wijdsche siertuin. Een groot, recht kanaal.
FAUST (in hoogsten ouderdom, rondwandelend, peinzend.)

L y n c e u s, de torenwachter (door spreektrompet) :
De zonne daalt, de laatste steven
Zeilt huiswaarts om de havenpier.
Een groote sloep komt aangedreven
11145
Door het kanaal, dra is zij hier.
Ten hemel hoog de masten rijzen,
De wimpels wapp'ren bont aan 't end;
Deschiprmagzljen
Wiens Heer 't Geluk zoozeer verwent.
11150
(Het klokje op de duinen luidt.)
Faust (driftig):
Vervloekt gelui daar uit den hoogel
Verwondend als een heimlijk schot!
Oneindig is mijn rijk voor oogen,
Achter den rug kwelt mij die spot,
11155 Sarrend met hatelijke klanken:
Mijn groot bezit, nag is 't te klein;
De lindenhof, die bruine planken,
't Verweerde kerkje zijn niet mijn!
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Wensch ik mij ginder te verkwikken,
Zoo grijpt me een vreemde huivring aan,
'k Voel 't als een doorn in de oogen prikken,
0 ware ik ver toch hier vandaan!
L y n c e u s (als boven) :
Hoe zeilt de bonte sloep zoo blij
Op frisschen avondbries nabij 1
Hoe torent zij in vluggen loop
11165
Kisten en zakken hoog te hoop!
(Eenprachtige sloep, rijk en bont beladen met produkten
uit vreemde streken. Mephistopheles, de drie geweldige
rakkers.)
Koor: Daar landen wij,
Daar zijn wij weer.
Heil den patroon,
Heil onzen Heerl
11170
(Zij steigen uit, de goederenworden aan land gebracht.)
11160

Mephistopheles:

Weer hebben wij ons uitgesloofd,
Verheugd als de patroon ons looft.
Slechts met twee schepen voeren we uit,
Nu zijn 't er twintig met hun buit.
11175

Wij hebben kranig werk gedaan,
Dat ziet men onze lading aan.
De vrije zee bevrijdt den geest,
Bezonnenheid schuwt men het meest.
Een rappe greep slechts noodig is,

Men vangt een schip als waar 't een visch.
En is men met het derde klaar,
Zoo entert men het vierde maar.
Dan gaat het gauw het vijfde slecht,
Men heeft de macht, dus heeft men 't recht.
11185 Niet „hoe," maar „wat" slechts vragen wij,
Dat is bij scheepvaart onvermijdlijk;
Krijg, handel en zeerooverij,
Drie-eenig zijn zij, onafscheidlijk.

11180
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11195

De Drie Geweldige Rakkers:
Geen dank en groet,
Geen groet en dank.
Als brachten wij
Den Meester stank.
Met barsch gelaat
Ziet hij ons aan:
De koningsbuit
Staat hem niet aan.

Mephistopheles:
Verlangt dan ook niet
Steeds te veel.
Ge naamt toch immers
11200
Reeds uw deel?
De Rakkers:
Dat 's voorschot maar
Voor eersten nood.
Een ieders deel
Zij evengroot.
Mephistopheles:
Eerst rijt daarboven
Zaal aan zaal
De kostbaarheden
Altemaal.
Bekijkt hij dan
Eens dit en dat,
11210
Berekent hij
Den ganschen schat;
Weest voor uw loon
Dan niet bevreesd;
Hij geeft der vloot:
11215
Nog feest op feest.
De bonte vogels komen morgen
Voor die zal ik behoorlijk zorgen.
(De lading wordt weggebracht.)
11205

231

FAUST II.

2 32

Mephistopheles (tot Faust):
Met sombren blik en strak gezicht
11220 Ontvangt ge 't heugelijk bericht?
Bekroond wordt thans uw groot verstand:
Verzondwhi strand;
De schepen neemt langs vlugge baan
De zee van 't land gewillig aan.
11225 De gansche weerld, erken het dat
Ge haar uit uw paleis omvat.
Van deze plek is 't uitgegaan,
Hier zag men 't eerste schuurtje staan.
Een greppel groef men, waar thans spat
11230 De roeispaan door het breede nat.
Uw koen vernuft, der uwen kracht
Schonk over zee en aarde uw macht.
Van hier uit ....
Dat vervloekte bier!
Faust:
Dat juist maakt mij wanhopig schier.
' 11235 U, listenrijke, moet ik 't klagen:
Denijdvretmijh artewg.
Ik kan het langer niet verdragen,
Maar 'k schaam mij toch, zoodra ik 't zeg.
Die oudjes ginder moeten wijken,
11240 Ik wensch hun lindenhof tot gaard.
Die boomen die 'k niet kan bereiken
Bederven mij 't‘ genot der aard.
Daar wil 'k om wijd in 't rond te schouwen
Van tak tot tak stellages bouwen,
11245 Scheppend voor mijnen blik ruim baan.
'k Wil overzien wat 'k heb gedaan;
Met één blik overzien het meest
Verheven werk van's menschen geest,
Dat ijvrig en met wijs beleid
11250 Der volkren woonstee heeft verwijd.
't Gekwelde hart het luidste mort,
In weelde voelend zijn tekort.
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Dat klokgelui, dier linden geur,
Omvangen me als in kerk of krypt.
11255 Mijn algeweld'ge willekeur,
Dat hoopje zand is haar ontgliptl
Hoe geef ik rust aan mijn gemoed!
Het klokje luidt, terwijl ik woedt
Mephistopheles:
Natuurlijk, dat uw leven is
11260 Vergald door zulk een ergernis.
Wie loochent het? Elk edel oor
Komt dit gebimbam ak'lig voor.
't Vermaledeide klankgewemel
Doorneev'lend heldren avondhemel
11265 Moeit zich met àl, nu dat dan dit,
Van 't eerste bad tot laatsten rit;
Als ging tusschen zoo'n bim-bam door
Het leven als een droom te loor.
Faust:
't Verzet, de koppige eigenzin,
11270 Bederven 't heerlijkste gewin.
Totdat men, zij 't met smart en spijt,
Den brui geeft aan rechtvaardigheid.
Mephistopheles:
Waarom zoudt gij u hier geneeren?
Reeds lang zijt g'aan's koloniseeren.
Faust:
11275 Zoo ga, en ruimt ze me uit den weg 1
Het schoone plekje kent ge wel,
Dat ik tot hun beschikking stel.
Mephistopheles:
We nemen ze op, zetten ze neder,
Voordat ze 't weten, staan ze al weder.
11280 Met zulk een roekeloos bedrijf
Verzoent hen 't lieflijker verblijf.
(Hij fluit schei; de drie treden op.)
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Mephistopheles:
Wel aan, zooals uw Heer gebood.
Morgen is 't feest voor heel de vloot.
De Drie:
De oude heer ontving ons slecht,
11285 Een vlootfeest brengt het weer terecht.
Mephistopheles (tot de toeschouwers):
Ook dit is een bekend geval.
Want Naboth's wijnberg was er al. (Kon. 1. 21.)
DIEPE NACHT.
L y n c e us, de torenwachter (op de tinnen zingend) :
Tot kijken geboren
Beroepen ter wacht,
Den toren verzworen,
11290
Verrukt mij de pracht
Der wereld, van verre
En dichtbij aanschouwd,
De maan en de sterren,
De ree in het woud.
11295
In schoone verschijning
Het eeuwige zienl
En schoon in hun deining
Mijzelf bovendien.
Welzalige oogen 1
11300
Al wat u geboón
Werd, wat het ook zijn mocht,
't Was altijd toch schoon ....
(Pauze.)
Neen, niet slechts tot ziels verkwikking
11305 Houd ik op mijn hoogte wacht.
Welk een schouwspel van verschrikking
Dreigt daar uit den duistren nacht?
Vuur' ge vonkenblikken sproeien
Door der linden dubbel zwart;
11310 Wilder woedend zie 'k het gloeien,
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Door den fellen wind gesard.
Ach l de hut van mos en zooden
Staat van binnen gansch in brand.
Rassche redding is van noode,
11315 Maar geen hulp is bij de hand.
Ach, die oude, brave lieden,
Zoo voorzichtig steeds met vuur;
Zullen zij den rook ontvlieden?
Welk een vreeslijk avontuurt
11320 Vlammen, roode vlammengloeden
Laaien rond de plaghut fel.
Wie zal 't oude paar behoeden
In die wild-ontbrande hel?
Bliksemtongen opwa rts tijgen,
11325 Tusschen bladen, tusschen twijgen;
Takken flakk'ren als flambouwen,
Brokk'len, snel vergloeiend af.
Moet gij oogen dit aanschouwen?
Ach, het vèrzien is een straf l
11330 'k Zie 't kapelletje bezwijken
Onder vallend takgewich t ;
Tot de kruinen kronklend reiken
Vlammen, feller opgericht;
Tot den wortel, kromgebogen,
11335 Oloe1n de stammen, purperrood;
(Lange pauze, gezang.)
Eeuwenheugnis is vervlogen
Met wat eens den blik zich bood.
F au s t (op het balkon, naar de duinen gekeerd) :
Wat wil omhoog dat zingend klagen?
Hier komen woord en klank te laat.
11340 Mijn wachter weeklaagt; ik voel knagen
't Berouw reeds om mijn rassche daad.
Doch zij de lindengroep verloren,
Geschonden stammen, half-verkoold;
Vlugbowtmenrikjo

Goethe : Faust II. 18

23 5

FAUST II.

23 6

Waar 't oog door 't eindelooze dook.
Vandaar zie'k ook de nieuwe woning
Die 't oude paar een toevlucht biedt,
Dat van zoo vorstlijke belooning
Dankbaar op d'ouden dag geniet.
Mephistopheles en de Drie (beneden):
11350 Daar komen wij in vollen draf;
Vergeef, het liep zoo glad niet af.
Wij klopten en wij bonsden aan,
Maar open werd ons niet gedaan.
Wij schudden met nog meer misbaar;
11355 De molme deur lag in elkaar.
Wij dreigden, schreeuwden luid in koor,
Maar de oudjes schonken geen gehoor.
Zooals 't in zoo'n geval geschiedt:
Zij hoorden niet, zij wilden niet.
11360 Wij echter hebben niet gefaald
En vlug het span er uit gehaald.
Hun lijden was niet zoo heel groot;
Van schrik bleven zij daadlijk dood.
Een vreemdling die zich daar bevond
11365 En vechten wou, mat zóó den grond.
In 't oogenblik van wilden strijd
Door kolen in het rond verspreid
Ontvlamde 't stroo. Nu laait daar, zie,
Een brandstapel voor alle drie.
Faust:
11370 Waart ge dan voor mijn woorden doof?
Ik wilde ruil, wilde geen roof.
Mijn vloek over dit roekloos, ruw
Geweld. Verdeel hem onder u.
Koor:
Het oude lied: 't Bevel verluidt,
11375 Gehoorzaam voert ge 't blindlings uit.
En hebt ge u dapper uitgesloofd,
Dan waagt ge huis en hof.... en hoofd.
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Faust dop het balkon) :
't Gesternte omstulpt weer blik en schijn,
Het vuur zinkt in en flakkert klein.
11380 Een rukwind wakkert het weer aan....
Een rookvlaag dwarrelt op mij aan.
Een rasch bevel, te ras volbracht....
Zie'k schimmen zweven door den nacht?
MIDDERNACHT.
Vier VALE VROUWEN komen op.

Eerste:
Ik heet Ontbering.
Tweede:
Ik heet Schuld.
Derde:
11385 Ik heet de Zorg.
Vierde:
Ik heet de Nood.
Drie der vrouwen:
De deur is gesloten, men laat ons niet in.
Een rijkaard huist hier; ik wil er niet in.
Ontbering:
Dan word ik tot schaduw.
Schuld:
Mijn wezen vergaat.
Nood:
Men keert van mij af het verwende gelaat.
Zorg:
11390 Gij zusters, gij kunt niet en moogt er niet in.
De Zorg echter sluipt er door 't sleutelgat in.
(De Zorg verdwijnt.)
Ontbering:
Gij vaalbleeke zusters, verwijdert u nu.
Schuld:
'k Zal dicht aan uw zij mij verbinden met u.
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Nood:
U vlak op de hielen verzelt u de Nood.
Alle Drie:
11395 De wolken drommen, verjaagd zijn de sterren;
Daar ginder, daar ginder, van verre, van verre,
Daar komt onze broeder, daar komt hij .... de Dood.
Faust (in het paleis) :
Vier zag ik komen, drie slechts gaan,
Den zin der woorden kon ik niet verstaan.
11400 Er galmde iets na .... het klonk als „nood,"
Een somber rijmwoord volgde : „dood."
't Klonk hol-gedempt als ware 't spokerij.
Zoo vocht ik mij dus nog niet ganschlijk vrij?
0konidemagtchronbe,
11405 Haar tooverspreuken heel en al verleeren;
Stond ik voor u, Natuur, als een vrij man,
Een mensch te zijn loonde de moeite dan.
Dat was ik ééns, eer ik 't in 't duistre zocht,
Vloek over mij en deze wereld brocht.
11410 Zoo vol van zulk gespook is nu de lucht,
Dat geen meer weet hoe hij er aan ontvlucht.
Of al de dag ons helder tegenlacht,
In droomenweefsels wikkelt ons de nacht.
Blij keeren wij uit lent'lijke landauw,

Een vogel krast; wat krast hij? ramp en rouw.
Omringd door bijgeloof van vroeg tot laat,
Al wat gebeurt wijst op wat komen gaat.
Zoo staan wij, bloode, ganschelijk alleen.
De poort knarst, doch 'k zie niemand binnen trêen.
Contdaan):
11420 Is iemand hier?
'k Zeg ja, omdat ge 't vroeg.
De Zorg:
11415

Faust:
Wie zijt ge?

De Zorg: Ik ben er, dat zij u genoeg.
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Faust:
Ga heen.
De Zorg : 'k Ben op de plaats die mij behoort.
Faust (eerst toornig, dan bedaard, voor zich) :
Neem u in acht en spreek geen tooverwoord.
De Zorg:
Zou geen oor mijn stem ook hooren,
Toch zou zij het hart doorboren.
11425
In veranderde gedaant'
Ov'ral met u mede gaand,
Over land en op de golven,
Blijft mijn macht u dreigend volgen.
Ieder vindt mij, niemand zoekt
11430
Mij, gevleid gelijk vervloekt.
Hebt ge de Zorg dan nooit gekend?
Faust:
Ik ben de wereld doorgerend,
Greep elken lust dien 'k speurde bij de haren,
11435 Wat mij niet aanstond liet ik varen,
Wat mij ontglipte liet ik gaan.
Ik heb alleen begeerd en dat volbracht,
En weer begeerd; ben met onstuim'ge kracht
Mijn leven doorgestormd; roek'loos begonnen,
11440 Gaat het thans kalmer aan, wijs en bezonnen.
Het wereldrond is mij bekend gebied;
Vrij uitzicht naar omhoog, dat is er niet.
Dwaas wie daarheen zijn blikken lonkend richt,
Zich boven wolken zijns gelijke dicht!
11445 Hier sta hij vast, hier schouwe hij rondom;
De wereld is voor wie niet vreest niet stom.
Wat hoeft hij dan naar 't eeuwige af te dwalen?
Bij het begreep'ne kan hij zich bepalen.
Zoo wandle hij op áárd zijn leven lang.
11450 Spoken er geesten rond, hij ga zijn gang.
In 't voortgaan slechts vinde geluk en smart
Zijn nooit één oogenblik bevredigd hart.
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De Zorg:
Wien 'k mijn macht gevoelen liet,
Dien baat heel de wereld niet,
Eeuwig donker daalt ter neer;
11455
Voor hem straalt de zon niet meer.
Uiterlijk volmaakte zinnen,
Dichte duisternis van binnen.
Nimmer vond hij lust of schat
11460
Dien hij onbezorgd bezat.
Gril wordt voor- of tegenspoed,
Honger lijdt zijn overvloed.
Zij het vreugde, zij 't verdriet,
Hij verschuift het naar 't verschiet;
Slechts aan toekomst denkt hij, maar
11465
Aldus komt hij nimmer klaar.
Faust:
Houdt opl Zoo lukt het niet bij mij I
Ik laat u hier geen onzin kletsen.
Ga heenl Zoo slechte litany
11470 Zou zelfs den redelijksten man bezwetsen ... •
De Zorg:
Moet hij heengaan, moet hij komen?
Het besluit is hem ontnomen.
Wanklend langs gebaanden weg
Vindt hij aarzlend heg noch steg.
Zekerheid wordt steeds geringer,
11475
Scheever steeds ziet hij de dingen,
Andren en zichzelf verschrikkend,
Ademhalend, maar half-stikkend;
Niet gestikt, toch zonder leven;
Zonder wanhoop, bang gebleven.
11480
Zulk een onophoudlijk wroeten,
Smartlijk laten, willoos moeten,
Nu bevrijdend, dan verdrukkend,
Slaaps verkwikking hem ontrukkend;
Dit verlammende gekwel,
11485
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Is hem voorproef van de hel.
Faust:
Onzalig spookgespuisl Ja, zoo behandelt gij
Het menschelijk geslacht ten allen tijde.
Vredige dagen zelfs verandert gij
11490 In haarlijk wirwar van verstrikkend lijden.
Ik weet, demonen raakt men lastig kwijt,
Geen kan zich aan dien geesten-band ontrukken ;
Maar toch, sluipende Zorg, uw majesteit,
Voor háár macht zal ik nimmer bukken.
De Zorg:
11495 Gevoel haar dan, nu 'k mij gezwind
Met mijn vervloeking van u wend.
De menschen zijn hun gansche leven blind,
Welaan dan Faust, wees gij 't op 't end?
Aju.)
(Zijademthn.
Faust (blind) :
Nog dieper, dieper zinkt, zoo 't schijnt de nacht.
11500 Maar toch, van binnen straalt een helder licht,
Vlug dan voltooien wat ik eens bedachtl
Des meesters woord, dat heeft alleen gewicht.
Op van uw leger, knechtenl Man voor man!
Latmijgesladnchouwe'tknpla.
11505 Aan 't werk, vlug over schop en spa gebukt!
Zorgt dat wat afgepaald werd aanstonds lukt.
Voor stipte orde, vluggen vlijt,
Ligt ook het hoogste loon bereid.
Het grootste werk komt klaar op tijd,
11510 Waar één geest duizend handen leidt.
GROOT VOORPLEIN VAN HET PALEIS.
Fakkels.

M e p h i s t o p h e l e s (als opzichter vooraan)
Hierheen l Komt dichter bij, hierheen!
Gij slung'lige Lemuren,
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Gelapt uit peezen, vel en been,
Halfslacht'ge creaturen.
Lemuren kin koor) :
11515
Hier zijn we, daadlijk bij de hand;
Er klonk ons iets in de ooren,
Zoo half en half van een groot land
Dat ons zou toebehooren.
Gepunte palen zijn gereed,
11520
Een ketting voor het meten;
Waarom men ons hier komen deed,
Dat hebben we vergeten.
Mephistopheles:
Geen kunst komt bij uw werk te pas;
Methirma uwgent!
11525 De langste legg' zich languit op het gras;
Gij andren delft een langgerekt kwadraat,
Gelijk 't voor onze vadren reeds
Gebruik was en nog mode is steeds.
Uit het paleis naar planken kist,
11530 Dat is toch maar het eind, belach' lij k is 't.
Lemuren (gravend, met spottende gebaren) :
Toen ' k jong was en nog minnen kon,
Mij dunkt, toen was 't wel aardig.
Waar 't leutig toeging, spel weerklonk,
Repte ik mijn voeten vaardig.
11535
Nu gaf de gluipende ouderdom
M'een por nog met zijn krukken.
Ik struikelde in de deur van 't graf;
Waarom moest dat nog lukken?
F a u s t (uit het paleis tredend, tast langs de deurposten) :
Hoe 't kletteren der spaden mij verblijdt
11540 't Is 't volk, verschuldigde' arbeid doend,
Die de aarde met zich zelf verzoent,
De zee aan strenge banden leis,
Een ring sluit om de golven heen,
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Mephistopheles (terzijde):
Ge zwoegt toch maar voor ons alleen
11545 Met al uw dammen, dijken, pieren.
Hier zal Neptuun al spoedig vieren,
De waterduivel, groot festijn.
Op iedre wijs zijt ge verloren,
Want de elementen zijn met ons verzworen;
11550 Verniet'ging moet het einde zijn.
Faust:
Opzichterl
Mephistopheles:
Hier!
Hoe ook, zorgt dat ge mij
Faust:
Arbeiders levert, meer, steeds meer,
Dreig ze, beloof genot en eer;
Betaal ze, lok ze, pres ze er bij.
11555 Van dag tot dag zal men rapport uitbrengen
Van 't graven dat de gracht weer zal verlengen.
Mephistopheles (halfluid):
Hier is, naar men te kennen gaf,
Geen spraak van graven, doch van 't graf.
Faust:
De heuvlen langs loopt een moeras,
11560 Verpestend al het reeds bereikte.
't Indroogen van dien rotten plas,
Dit laatste ware 't hoogstbereikte.
Millioenen zal 'k daardoor een woonstee geven,
Wel niet om veilig, maar toch vrij te leven.
11565 De beemden groen en vruchtbaar; mensch en vee
Voelen zich dra in 't nieuw gebied tevree,
Onmidd' lij k door de duinenreeks beschermd
Door 't koen-bedrijvig werkvolk opgebermd.
Een paradijs lijkt binnenwaarts het land.
11570 Daarbuiten- raze vloed tot aan den rand
En poge brokk'iend door een bres te spuiten,
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Gemeenschapszin rept zich het gat te sluiten.
Ja, aan dit streven heb 'k mij gansch gegeven,
Dit weet mijn wijsheid thans voorgoed:
11575 Slechts hij verdient de vrijheid en het leven,
Die daaglijks ze verovren moet.
Zoo leven hier, omringd door het gevaar,
Kind, man en grijsaard moedig jaar op jaar.
Zulk nijver wroeten lacht mij aan,
11580 Op vrijen grond met een vrij volk te staan,
Dat oogenblik zou 'k willen vragen:
„O toef gij nog, ge zijt zoo schoon 1"
Het spoor van d'arbeid mijner aardsche dagen
Blijft leven tot in verst aeoon. --11585 In 't voorgevoel van zulk een heil op 't end,
Geniet ik thans mijns levens hoogst moment.
(Faust zinkt achterover, de Lemuren grijpen hem
en leggen hem op den grond.)
Mephistopheles:
Geen lust verzaadt hem, tot den laatsten snik
Blijft hij met schimgedaanten nog boeleeren;
Maar 't laatste, vooze, ledige oogenblik,
11590 Dat ,wil de stakker niet ontberen.
Hij, die zoo krachtig mij weerstond,
De tijd verwint, hier ligt hij op den grond.
De klok staat stil.
Koor:
Staat stil, hij zwijgt als middernacht,
De wijzer valt.
Mephistopheles:
Hij valt, het is volbracht.
Koor:
11595 Het is voorbij.
Mephistopheles:
Voorbij 1 Een ijdel woord.
Waarom voorbij?
Voorbij en Niets maakt geen verschil voor mij.
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Waartoe is 't eeuwig scheppen goed
Als 't schepsel weer in 't niet verdwijnen moet?
Dan is 't voorbij. Wat men daar dan uit leest?
Hetzelfde alsof het nimmer was geweest,
En alles kringloopt toch alsoi't bestond.
Het Eeuwig-Leeg leek mij wèl zoo gezond.
GRAFLEGGING.

Lemuur (Solo):
Wie heeft zoo slecht met schop en spa
11605 Het laatste huis gewroet?
Lemuren (koor):
't Is, trieste gast in hennepwa,
Voor jou nog veel te goed.
Lemuur (Solo):
Wie heeft de zaal zoo slecht verzorgd?
Gentaflsgo
11610

Lemuren (koor):
't Was maar voor korten tijd geborgd,
De schuldeischers krioelen.
Mephistopheles:
Daar ligt het lijf, en wil de geest ontvluchten,
'k Wijs op 't met bloed geteekende kontrakt.
Helaas] wat listen moet de duivel duchten

Eer hij 't verpande zieltje pakti
Op d' oude wijs wil 't niet meer gaan,
De nieuwe laat te vaak ons falen;
Vroeger had ik 't alleen gedaan,
Nu moet ik handlangers gaan halen.
11620 't Gaat ons in ieder opzicht slecht;
Gewoonten, overlevering, oud recht,
Op niets kan men thans nog vertrouwen.
Vroeger ontsloop zij met den dood haar huis,
'k Lag op de loer als op een rappe muis,
11625 En pats, ik had haar stevig in mijn klauwen.

11615
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Nu treuzelt zij, nu wil zij niet zoo daad'lijk
Haar sombre woon, het walg'lijk lijk verlaten;
Slechts de elementen, die elkander haten,
Verdrijven haar tenslotte smaadlijk.
11630 En of 'k al uur en dag mijzelve plaag ;
Wanneer, hoe, waar? dat blijft altijd de vraag.
De dood is niet als vroeger snel en krachtig,
Het Of zelfs is vaak lang nog twijfelachtig.
Vaak zag 'k op 't stijve lichaam hunkrend neer:
11635 Het was slechts schijn,'t bewoog en leefde alweer.
(Phantastiscbe ) leiding gevende bezweringsgebaren.)
Vlug naderbij, verdubbelt nog uw schreden,
Gij Heeren van den rechte' en krommen horen,
Rasduivels met uw welverdiende sporen,
En brengt meteen den muil der helle mede.
11640 't Is waar, tallooze muilen heeft de hel,
Om elk naar stand en aanzien te verslinden,
Doch voortaan zal men bij dit laatste spel
Niet meer zoo veel consideratie vinden.
(De gruwelijke hellemuil spalkt links open.)
Hoektanden gapen, den spelonk'gen mond
11645 Ontwelt een vuur'ge stroom, verwoed;
In 't ziedend walmen van den achtergrond
Zie ik de vlammenstad in eeuw'gen gloed.
Tot aan de tanden zwelt der roode branding Waken;
Verdomn,ighpzwemna,

Doch gruwlijk kneuzen hen de hellekaken,
I amm'rend hernieuwen zij hun heete baan.
Niet gauw zal men er uitgekeken raken;
Zooveel verschriklijks in zoo klein besteld
Ondankbaar werk is 't zondaars bang te maken,
11655 Bedrog noch leugen houdt ze voor den geld
duivels, met korten, rechten horen)(Totdeik :
Dikbuikige schoften met uw vuur'ge bekken,
Met glimmend hellezwavel vet besproeid,
En met uw korte nooitbewogen nekken,
Let op of hier benêen ook phosphor gloeit:
11650

VIJFDE BEDRIJF

247

Is 't zieltje, Psyche met de vlindervlerken;
Plukt ze uit: er rest slechts een onoog'lijk worm.
Daarna zal ik haar met mijn stempel merken,
Dan weg met haar in vuur'gen wervelstorm!
Let op de lagere regionen,
11665 Vreetzakken gij, en doet uw plicht.
Misschien geviel 't haar dààr te wonen,
Daarachter komt men niet zoo licht.
Zij voelt zich in den navel thuis;
Past op, of daar ontglipt ze nog haar huis.
(Tot de schrale duivels met den langen, krommen boren.)
11670 Gij daar, flankeurs, gij reuzen langgerekt,
Oefent u flink in 't grijpen in de lucht,
De scherpgeklauwde handen uitgestrekt;
Pakt haar zoodra ze fladderend ontvlucht.
In 't oude huis heeft zij 't niet naar den zin,
11675 En het genie wil 't liefst de hoogte in.
11660 't

Glorie van rechts boven.

Hemelsche Heerschaar:
Volgt, gij gezanten,
Hemelverwanten,
In rustige vlucht;
Zondaars vergeven,
Stof te doen leven,
11680
Welgevallen
Brengen aan allen,
Zij van uw zweven
Heerlijke vrucht.
Mephistopheles:
11665 Welk naar gejengel is 't dat uit den hemel
Dalend in haat'lijk licht ons hier verrast?
Het knaap- of meisjesachtig gefemel
Waar een schijnheil'ge smaak zich aan vergastl
Gij weet, hoe wij in diepverdorven stonden
11690 Zwoeren den ondergang aan 's menschen geest;
Maar 't ergste door ons uitgevonden,
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Dat trekt hun vroomheid nog het meest.
'k Mag 't laf en gluip'rig volk niet lijden,
Zijheb enme n'gepro ionswe rontgapt.
Met d'eigen waap'nen komen ze ons bestrijden,
Zij zijn 66k duivels, maar verkapt.
Nu te verliezen waar' een eeuw'ge schand';
Kringt rond het graf en klampt u aan den rand]
De Engelen (rozen strooiend) :
Rozen, licht-spreidende,
11700
Balsaam verbreidende,
Fladdrende, zwevende,
Leven hergevende;
Takjes, ontsprotene;
Knoppen, ontslotene;
11705
Bladert en bloeit.
Lente verrij ze
Groent nu en groeit;
Brengt paradijzen
't Harte vermoeid.
Mephistopheles (tot de duivels):
11710 Wat bukt en rukt ge? is dat naar helschen trant?
Laat al die bloempjes maar krioelen.
Elk op zijn plaats] Zoden, houdt stand
Die bloesemsneeuw schijnt werklijk te bedoelen
De heete duivels af te koelen,
11715 Maar smelt en schrompelt voor uw adembrand.
Genoeg, genoeg 1
Windbuilen] blaast nu. Blaasti
Zoo'n kwalm is al weer meer dan ik u vroeg.
Niet zoo onstuimig] Neus en bek gesloten]
Vorwa,gehbtdspon.
11720 Nooit houdt ge maat. Dat noemt ge soms geschroeid?
De bloemen bruinen, dorren, zijn ontgloeid!
Hun vlammen zweven giftig naderbij.
Staat stevig schrap, dringt dichter zij aan zij 1 —
Hun kracht verflauwt, geslonken is hun moed!
11725 Zij speuren 't vleien van dien vreemden gloed.
11695
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Koor der Engelen:
Bloesems gewijde,
Vlammen, de blijde,
Liefde verbreiden zij,
Vreugde bereiden zij
11730
't Harte in hun val.
Eeuwiger scharen
Woorden, de waren,
d'Aether verklaren;
Licht overall
Mephistopheles:
11735 0 vloek, o schande over de lummelsl
Duivels staan op hun kop, de pummels!
Enrugelis,patoh
Zie 'k ze de hel inbuit'len .... Goed
Bekome hen 't verdiende heete bad.
11740 Ik tart het hemelsche gebroed.
(Zich verwerend tegen de zwevende rozen.)
Voort, dwaallicht) jij, hoe stralend jij ook brandt,
Een walglijk klompje slijm ben je in mijn hand.
Wat moet dat fladd'ren? Scheer je weg ... als pek
En gloeiend zwavel kleeft het me in den nek.
Engelen:
Wat u niet toebehoort
11745
Zult ge vermijden;
Wat 's harten vree verstoort,
Niet willen lijden.
Dringt het toch binnen, dan
Weest op uw taak bedacht;
11750
Slechts door wie minnen wordt
Minne gebracht.
Mephistopheles:
Hoofd hart en lever branden! Wee, dit element
Is bij ons duivels niet bekend.
11755 Het hellevuur is minder gruwlijkl
Daarom dus schreeuwt ge zoo afschuwlijk,
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Rampzalige verliefden, die versmaad
Naar 't liefje reikhalst met verdraaid gelaat?
Ook mij ? Wat trekt mijn hoofd naar gindsche zijde
11760 't Is toch mijn levenswerk met hen te strijden!
Hun aanblik was me een gruwel toch weleer.
Een vreemd gevoel heeft ganschlijk mij doordrongen.
Zoo zie'k ze graag, 't zijn allerliefste jongens.
Wat let me? kan ik dan niet vloeken meer?
11765 En als ik mij verlokken laat,
Wie heet met recht dan voortaan dwaas?
Bliksemchbagn,d t
Ge lijkt me toch allercharmantst, helaas.
Gij schoone kindren, zegt me intusschen,
11770 Zijt ge niet ook, als wij, van Satan's ras?
Ge zijt zoo schoon, hoe graag zou ik u kussen;
Het is me als kwaamt ge juist van pas.
Ik voel mij zoo behagelijk, waarachtig,
Als had ik u gezien reeds duizend keer;
11775 Zoo heimlijk krolsch, zoo poesjes.-achtig;
Bij iedren blik bekoort ge mij nog meer.
Komt nader tochl 0 gunt mij slechts één blik!
Engelen:
Wij komen al. Ge wijkt? Vanwaar die schrik?
Wij naderen, en als ge kunt, zoo blijf 1
(De engelen vullen, rondom trekkend, de geheele ruimte.)
M e p h i s t o p h e l e s (naar het proscenium gedrongen) :
11780 Verdoemde geest, zoo noemt ge mij,
Maar zelf verleidt gij allebei,
Gij heksenmeesters, man en wijf. —
Welk een verdoem' lijk avontuur!
Is dit het liefdeselement?
11785 Mijn gansche lichaam staat in vuur;
'k Voel nauw nog hoe 't den nek mij schendt
Daalt neder toch en luistert naar mijn beden;
Wat wereldscher beweegt de lieve leden.
Waarachtig, ernst staat u niet kwaad,

VIJFDE BEDRIJF

Maar 'k zag toch graag een lachje op uw gelaat,
Ik bleef voor eeuwig van verrukking dronken;
Ik meen zoo'n lach waarmee verliefden lonken.
Eén trekje rond den mond en 't is al klaar.
Jij, lange knaap, behaagt mij nog het meest van allen,
11795 Al wil je vroom gezicht mij niet bevallen;
Komaan een béétje wulpscher maarl
Ook wat meer naakt waar' voeglijker misschien;
Wat al te zeed'lijk zijn die lange lappen.
Ja, draait je eens om. Van achteren bezien,
11800 Zijn ze toch maar om lekker in te happen.
Koor der Engelen:
Keert weer tot klaarheid,
Vlammende bloemen.
Die zich verdoemen
Heele de waarheid;
11805
Dat hen van 't kwade
Redt de genade,
Die hen in 't Eén-en-Al
Zalig vereenen zal.
p
h
i
s
t
o p h e l e s (zich vermannend) :
Me
Hoe sta ik hier 1 Bedekt met buil op buil,
11810 Als wijlen Job gruwend van 't eigen vuil,
Maar triomfeerend toch, nu hij zichzelf doorschouwt,
Op d'eigen aard en op zijn stam vertrouwt.
Gered? Nu is 't met de betoov'ring uit,
De liefde sloeg alleen maar op de huid.
11815 Reeds zijn de onzaal'ge vlammen weer versmoord,
En 'k vloek u allen met elkaar, zooals 't behoort.
Koor der Engelen:
Heilige gloeden 1
Wien zij omzweven
Voelt zich in 't leven
Zaal'g met de goeden.
11820
Allen ter vlucht nul
Hemlvirtfs.
11790
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Loutere lucht nu
Aad'me zijn geest.
(Zij verte f f en zich, het onsterfelijk deel van Faust
medevoerend.)
Mephistopheles (om zich heen ziend):
11825 Wat nu? Waar zijn zij heengetogen?
Onmond'ge troep, werd ik dan toch verrast?
Ten hemel zijn zij met hun buit gevlogen.
Ja, dààrom kwamen ze aan dit graf te gast.
Een groote, een één'ge schat werd mij ontvoerd;
11830 De list der hemelschen heeft mij bedrogen,
De ziel, die zich mij had verpand, gemoerd.
Tot wie richt ik nu mijn beklag;
Wie handhaaft mijn verworven recht?
I e bent bedrogen nog op je ouden dag;
11835 Verdiende loon, het gaat je danig slecht.
Ik heb erbarmlijk misgetast,
Veel moeite, smaadlijk, ging te loor;
Vulgaire lust, absurde liefde was 't
Die tot haar speelbal mij verkoor.
11840 Heeft tot een werkje dwaas en kinderachtig,
Zelfs een volleerde duivel zich verkleind;
geringer is de zotheid niet, waarachtig,
Die hem tot slaaf maakte op het eind.
BERGKLOVEN, WOUD, ROTS, WOESTENIJ.
Heilige Anachoreten op verschillende hoogte en in de kloven
verspreid.

Koor en Echo:
Boschgroen ons tegenwuift,
Rotsklompen overhuift;
11845
Wortels wijd-vastgeklauwd,
Stam aan stam rijst het woud.
Golf op golf spat en ziedt,
Grottendiep schuilplaats biedt.
Leeuwen, gedwee en stom,
11850
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Sluipen zachtmoedig om;
Eeren't geheiligd oord
Dat liefde toebehoort.
Pater E c s t a t i c us (op en neer zwevend) :
Eeuw'ge vervoeringsbrand,
11855
Gloeiende liefdeband,
Godsvreugde in 't ziedend hart,
Schuimende wellust-smartl
Pijlen doordringt mij dan,
Lansen bedwingt mij dan,
11860
Knotsen verplettert mij,
Bliksems doorknettert mij;
Dat van alle ijdelheid
Worde mijn ziel bevrijd,
Staag als een ster mij richt
11865
Kern van der liefde licht.
Pater Profundus (diepe sfeer):
Zoo tot den diepen afgrond dalen
De rotsen, staap'lend voor mijn voet;
Zoo duizend beken bruisend stralen
En storten in beschuimden vloed;
11870
Zoo strak omhoog rijst, sterk en krachtig,
De stam die eigen drang vertrouwt;
Het is de liefde, die almachtig
Het al gevormd heeft en behoudt.
Door woud en rotsen dreunt een bruisen
11875
Als van geweld'gen golfslag heen.
Toch stort, vol liefde in 't wilde suizen,
De watermassa naar beneên,
Beroepen 't dorstig dal te weet'ren ;
De bliksem die het ruim doorsloeg
11880
Om de atmosfeer weer te verbeet'ren
Die gift'ge dampen in zich droeg,
't Zijn boon die van de Liefde spreken
Die scheppend ons omvangen houdt,
Mogen ze ook mijn gemoed ontsteken,
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Waar zich de geest, verward en koud,
Afpijnt in doffer zinnen grenzen,
In nauwgeringde ketensmart.
0 God, bedaar mijn wilde wenschen,
Verlicht mijn arm, behoeftig hart!
Pater Seraphicus (middelste sfeer) :
Welk een morgenwolkje zweeft
11890
Door der dennen wuivend haar?
'k Gis reeds wat daarbinnen leeft
't Is een jonge geestenschaar.
Koor van Zalige Knapen:
Zeg ons, vader, waar wij zweven,
Wie wij zijn, ge zijt zoo goed.
11895
Zalig is ons aller leven.
Het bestaan lijkt ons zoo zoet.

11885

Pater Seraphicus:
Knapen, t' middernacht geboren,
Half ontloken geest en zin.
Voor uw ouders dra verloren,
11900
Tot der engelen gewin.
Nad'ren kunt gij zonder vreezen
't Minnend hart dat u verbeidt,
Maar van 't ruwe en aardsche wezen.
Zijt gij zaal' gen gansch bevrijd.
11905
Daalt dan neer in mijner oogen
Aardsch en wereldsch instrument.
Vrij zult ge 't gebruiken mogen
Tot gij uw omgeving kent.
(Hij neemt de knapen in zich op.)
Dat zijn boomen, dat zijn rotsen,
11910
Waterstroom die neerwaarts stort
En in onweerstaanbaar klotsen
Zich den steilen weg bekort.
Zalige Knapen (van binnen) :
Wel is 't grootsch, maar onze blikken
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Lokt dit somber oord niet aan.
't Doet ons huiverend verschrikken.
Eed'le man, laat ons weer gaan
Pater Seraphicus:
Opwaarts stijgt tot hoog're kringen,
Groeit gestadig, ongemerkt,
11920
Zooals alle hemelingen
Gods aanwezigheid versterkt.
Want dit is de zuiv're spijze
Die des aethers geesten voedt:
Liefde, die op eeuw'ge wijze
11925
Zaligheid ontplooien doet.
11915

Koor van Zalige Knapen (kringend rondom de
hoogste toppen) :
Hand in hand kringt nu,
Blijde tot ringelrij,
Danst nu en zingt nu,
Heilig uw harte zij.
11930
Godd'lijke leering
Moogt gij vertrouwen;
Wien uw vereering
Zocht zult ge schouwen.
Engelen (zwevend in de hoogere sfeer, het onsterfelijk deel van Faust dragend) :
Gered is de eed'le geest, ontzweefd
11935
Aan 's Boozen ban en lijden;
Wie tot het eind volhardend streeft,
Dien kunnen wij bevrijden.
En vond zijn lot ten laatste bij
De Liefde omhoog erbarmen,
11940
Zoo zal hem eens der zaal'gen rij
Verwelkomend omarmen.
De Jongere Engelen:
Rozen uit de hande' ontvangen
Van wie boetedoende minnen,
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Hielpen ons te overwinnen,
Dezen zielschat weer te erlangen,
't Heerlijk pogen te voltooien.
Duivels weken voor ons strooien;
Waar wij troffen, geen bleef tarten;
Geen gewende hellesmarten,
Liefdepijn doordrong de geesten.
11950
Zelfs hun meester, de onbevreesde,
Speurde scherper pijnen kracht.
Juicht nu luid: Het is volbracht!
De volmaaktere Engelen:
Wij dragen aardsche rest
Smart'lijk nog immer,
11955
En waar' zij van asbest
Rein wordt zij nimmer.
Waar sterke Beestenkracht
De twee naturen
In zich tezamen bracht,
11960
Moeten zij duren.
Daar kan geen engel d'een
Van d' aar bevrijden.
Eeuwige Liefde alleen
11%5
Kan ze weer scheiden.
De Jongere Engelen:
'k Zie nevelen rondom
De rotsen zweven;
'k Speur in den warreldrom
Geesten leven.
De wolkjes worden klaar,
11970
'k Zie zaal'ger knapen schaar
Weem'lende rijen,
Vrij van der aarde druk,
Gekringd ten dans,
Saam zich verblijden,
11975
Om nieuwer lent' geluk
In 's hemels glans.
11945
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Zoo blijv' hij ten begin,
Stijgend tot hoogst gewin
In dezen krans.
11980
De Zalige Knapen:
Blijde ontvangen wij
Dezen in poptoestand,
Want zoo erlangen wij
Engeldoms onderpand.
11985
Legt nu de spinsels bloot
Die hem omweven.
Reeds maakt hem schoon en groot
't Heilige leven.
Doctor M a r i a n u s (in de hoogste, louterste cel) :
Hier is het uitzicht vrij,
De geest verheven.
11990
Ginds zie 'k een vrouwenrij
Voorbij naar boven zweven.
Heerlijk daar midden in,
In sterrenkrans,
De hemelskoningin,
11995
Ik zie 't aan den glans.
(In vervoering.)
Werelds hoogste majesteit,
Laat mij in den blauwen
Sluier die om d'aarde spreidt
Uw mysterie schouwen.
12000
Billijk wat der mannen borst
Diep en teer ontroert
En in heil'gen liefdedorst
Dichter tot u voert.
12005
Niets beteugelt onzen moed
Zien ten strijd we u wenken,
Plots verteederd is de gloed
Zoo ge ons vree wilt schenken,
Jonkvrouw, rein in schoonsten zin,
12010
Moeder, eerbied waardig,
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12015

12020

12025

12030

12035

Uitverkoren koningin,
Goden evenaardig.
Rondom haar sling'ren
Zich lichte wolkjes;
't Zijn boetelingen,
Een teeder volkje,
Die rond heur knieën
Den aether doorwaden,
Zoekend genade.
Voor u, onaantastbaar rein,
Mogen alle zielen
Die te licht verleidbaar zijn
Vol vertrouwen knielen,
In hun zwakheid weggerukt
Komen hulp zij smeeken;
Wie, dien 't uit zichzelf gelukt
Hartstochts boei te breken?
Ach, hoe ras voelt men den voet
Gladde steilte ontglippen;
Wien verleidt niet blik of groet,
Vleiend zoete lippen?
(De Mater Gloriosa zweeft nader.)
Koor der Boetelingen:
Naar hoogste streken
Zien wij u wij ken ;
0 hoor ons smeeken,
Gij zonder gelijke,
Genaderij ke 1
Magna Peccatrix (Lucas VII. 36):

12040

Bij de Liefde die de voeten
Van uw god-geworden zoon,
Met een tranenstroom begroette,
Ondanks pharisaeërshoon.
Bij 't albest waaruit terneder
Drupte balsems zoet geween,
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Bij de haren die zoo teeder
Droogden de gewijde leên;
Muller Samaritana (joh. IV ) :
12045
Bij de wel waarhenen voeren
Abraham zijn kudden deed;
Bij de nap die koel beroeren
Mocht des Heilands lippen heet;
Bij de heilbron ginds ontsproten,
12050
Die met zuiv'ren overdaad
Heel de wereld heeft doorgoten,
En in eeuw'ge klaarheid baadt;
Maria A e g y p t i a c a (Acta Sanctoru m) :
Bij het graf, het hooggewijde
Van het goddelijke lam;
12055
Bij den arm die mij terzijde
Stiet toen 'k aan de poorte kwam;
Bij het veertigjarig leven
Trouw in de woestijn doorboer;
Bij het heilig zand, beschreven
12060
Met mijn zaal'gen afscheidsgroet ;
Alle Drie:
Gij die zelfs de meest onwaard'ge
Zondaars uw aanwezigheid
Niet ontzegd, doch de boetvaard'gen
Leidt tot hoogste zaligheid;
12065
Wil ook deze ziel gedenken
Die slechts ééns gezondigd had,
Wil ook haar vergeving schenken
Die zich onbewust vergat.
U n a P o e n i t e n t i u m (eens Greetje genaamd, zich
tegen baar aanvleiend) :
Neig nu, neig nu,
12070
0 zonder gelijke,
0 stralenrijke,
U tot mijn heil genadig neer
De eens beminde,
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12075

Niet meer verblinde,
Nu keert hij weer.

Zalige Knapen (in kringende beweging naderend) :
Reeds rijst zijn forsche bouw
Ons ver te boven.
Hij schijnt ons rijk en gauw
Loon te beloven.
Jong zijn wij weergekeerd
12080
Uit aardsche sferen;
Doch deze heeft geleerd,
Hij zal ons leer e- n.
De e e n e Boetelinge (eens Greetje genaamd) :
12085

12090

Door 't edel geestenkoor omgeven
Wordt zich de nieuw'ling nauw gewaar,
Vermoedt nog nauw het nieuwe leven,
Gelijkt toch reeds de heil'ge schaar.
Ziet hoe hij eiken aardschen keten
Verbreekt en in aetherisch kleed,
Het oud omhulsel afgesmeten,
In jeugd'ge kracht te voorschijn treedt!
0 sta mij toe hem te beleeren;
Het nieuwe licht straalt hem nog blind.

Mater Gloriosa:
Verhef u dan tot hooger sferen:
Hij volgt zoo hij u waarlijk mint.
12095
Doctor M a r i a n u s (aanbiddend op het aangezicht) :
Ziet tot Haar, wier blik bevrijdt,
Allen, zacht-boetvaardig;
Maakt tot hoogste zaligheid
Dankbaar u weer waardig.
Zoo zij iedre beet're zin
12100
In uw dienst werkdadig,
Jonkvrouw, Moeder, Koningin,
Godheid, blijf genadig 1
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12105

12110

Chorus Mysticus:
Al het vergank'lijke
Beeldt slechts een schijn;
Het falende, wank'lijke,
Hier wordt het Zijn;
Het onaanschouwlijke,
Hier werd het feit;
Het eeuwig-vrouwlijke
Opwaarts ons leidt.
FINIS.
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AANTEEKENINGEN 1)
EERSTE BEDRIJF
4613-4727 Over de beteekenis dezer overgangs-episode van
1 ste tot 2de deel zie de Inleiding.
4613 Ariël : welgezinde en hulpvaardige luchtgeest. Ook in het
Eerste Deel. (4239).
4629 Lethe : rivier der vergetelheid, die de Elyseesche velden
(der gelukzaligen) scheidde van den duisteren Hades. Bij
Dante de rivier die door het Purgatorium, den Loutering s-berg, stroomt.
4634 De vier strophen van het Koor, die elk een Nachtwake
(Romeinsche Vigilia), een tijdsduur van 3 uur voorstellen,
heetten in het eerste handschrift resp. Serenade, Notturno,
Matutino, Reveille.
4666 Horen : de vier Jaargetijden, dienaressen van Aphrodite,
die de poort des hemels bewaakten. De verzen werden
geïnspireerd door de zolderschildering van Guido Reni:
Apollo en Aurora, waarop de aanstormende zonnewagen
van Apollo, omstuwd door de Horen, is afgebeeld. Herhaaldelijk neemt Goethe, ijverig verzamelaar van plaatwerken, door hem bewonderde schilderijen tot voorbeeld
bij zijn beschrijvingen.
4675 Bij het aanbreken van den dag moeten de Elfen verdwijnen.
4714 Zu bergen uns in jugendlichstem Schleier. Zou volgens
Witkowsky slechts slaan op de jonge, met het aanbreken
van den dag geboren nevels.
4727 „De waarheid is nooit direct door ons te erkennen; wij
zien haar slechts in afglans, in voorbeeld, symbool, in
afzonderlijke en aan ons verwante verschijnselen."(Goethe,
Versuch einer Witterungslehre).
Na 4727 Volgens Goethe's ontwerpen zou op Faust's monoloog een gesprek met Mephistopheles moeten volgen,
waarin deze Faust verhaalt van den vroolijken Rijksdag,
door keizer Maximiliaan te Augsburg bijeen geroepen,
en hem mededeelt dat de keizer den wensch geuit heeft
Faust te leeren kennen. M. raadt hem aan om vermomd
als Plutus, den god van den rijkdom, op het vorstelijk
karnaval te verschijnen. Hijzelf zal de gedaante van een
1 ) Deze aanteekeningen zijn voor het grootste gedeelte ontleend
aan de Faust-uitgave van G. Witkowsky. Hier en daar een afwijkende meening of eigen toevoeging. Ook laschte ik enkele
toelichtingen in door Goethe-zelf in brief of gesprek gegeven.
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hofnar aannemen en den keizer voorspiegelen dat hij door
invoering van het papieren geld aan de heerschende
nooden een einde kan maken.
4731 De nar wordt door Mephistopheles voorloopig uit den
weg geruimd, opdat hijzelf diens plaats zal kunnen innemen. Later verschijnt hij weer ten tooneele.
4743-4750 Oplossing van het raadsel: de hofnar.
4755 Verre reis : nl. in den dood.
4829 Koningen : nl. voor zoover deze als vasallen van den
Roomsch-keizer eigenlijk verplicht zijn hem bij te staan.
4845 De Ghibellijnen en de Wegen : oude Italiaansche geslachten die voortdurend in veete leefden. Bij Goethe typische
aanduiding van onverzoenlijke vijanden in het afgemeen.
4859 Deputaten : belastingèn in natuurproducten.
4875 Vooruit gegeten : nl. opgegeten vèèrdat het betaald is.
4897 Natuur en geest : voor den pantheïst de twee-eenige verschijningsvorm van het Heelal, een opvatting voor den
orthodoxen christen even zondig en verdoemelijk als
het atheïsme.
4900 Natuur en Geest : hier opgevat in orthodox-christelijken
zin, nl. als zinnelijkheid en twijfelzucht.
4906 Heil'gen nl. de geestelijkheid.
4932 De groote volksverhuizing.
4938 Oud-Duitsche rechtsregel uit den Sachsen- en Schwabenspiegel : al wat dieper onder den grond ligt dan de ploeg
reikt, behoort den keizer.
4940 Des ouden keizers : eigenlijk bedoeld „van ouds des keizers." Volgens Witkowsky toespeling op de „Gouden
Bul" van keizer Karel IV.
4948 Astroloog : aan de 16de en 17de eeuwsche hoven vrij
algemeen (Rudolf II, Wallenstein.) De astrologen stonden dikwijls onder verdenking van ongeoorloofd contact
met de geestenwereld.
4949 Uur en buis : De hemelglobe was verdeeld in zeven sferen
waarin de zeven planeten hun „huis" hadden. Elk uur
stond onder invloed van een bepaalde ster. (Vgl. 6832.)
4955-4970 In de astrologie en alchemie vertegenwoordigen de
zeven planeten zeven metalen, nl.: De zon — goud, Mercurius kwikzilver, Venus koper, Luna (de maan) —
zilver, Mars -- ijzer, Jupiter ---, tin, Saturnus --- lood.
4979 Alruinwortel : Mandragora officinalis, een oer-oud toover-middel dat gezondheid, kinderen, rijkdom en heerschappij
over het weer verleent.
4980 De zwarte hond : waarmee de alruinwortel moest worden
opgespoord ; een mensch zou bij het uitgraven ervan dood
neervallen.
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4983-4992 Volgens een oud bijgeloof voelt men de aanwezigheid van verborgen schatten door allerlei lichamelijke
gewaarwordingen.
4992 Veedlaar : nl. datgene wat u zoo dansen doet, die vreemde
bewegingen veroorzaakt. Tevens toespeling op de uitdrukking : ,.daar ligt een vedelaar begraven" wanneer
iemand struikelt.
5011 Salpeter : als veevoer. Bij het afkrabben komt misschien
een vroeger ingemetselde schat bloot.
5063 Steen der wijzen : de door alle alchemisten gezochte magische stof die rijkdom, macht en lang leven verleent.
5065-5986 In het hier geschilderde karneval wordt de ruwere
Duitsche maskerade vervangen door een kunstigen renaissance-optocht vol allegorische voorstellingen in den stijl
van Mantegna's Triomftocht van Caesar en Albrecht
Darer's Triomftocht van keizer Maximiliaan. Veel heeft
Goethe ontleend aan Grazzini's beschrijvingen der Floren
tijnsch'e optochten en feesten onder de Medici's. Goethe
zelf heeft, in zijn neiging tot het bont-aanschouwelijke,
voor het hof te Weimar herhaaldelijk dergelijke optochten gearrangeerd. Bij het uitwerken dezer episode heeft
hij ook stellig aan een mogelijke opvoering gedacht, al
zeide hij tot Eckermann : „Het geheel is veel te groot en
eischt een regisseur zooals er niet vele zijn." (20 Dec.
1829.)
5072 Sandalen : de voetkus.
5074 De kroning tot Roomsch-keizer werd door den Paus voltrokken.
5094 Zij dragen kunstbloemen, die in Goethe's tijd veel uit
Italië werden ingevoerd.
5120 De meisjes zijn gecostumeerd als verpersoonlijkte bloemen en vruchten.
5123 De olijf : in zuidelijke streken het belangrijkste landbouwproduct: olijftak symbool van den vrede.
5128 Ceres : godin van den landbouw, die den menschen het
graan schonk.
5137 Theophrastus van Lesbos (geb. 390 v. Chr.) schrijver van
een , ,Geschiedenis der Planten." In het handschrift stond
„Humboldt."
5158 Theorbe : een soort van luit, met dieper klank dan een
mandoline.
5181 Mutsje : Háubchen. „Linter die Haube bringen" uithuwelijken.
5194 Wie 't eerst lacht : In het Duitsch staat „Dritter Mann,"
een gezelschapsspel dat in Nederland, voor zoover ik
weet, niet bekend is.
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5215 Polichinel : hansworst.
5237 Parasieten : tafelschuimers, typische figuur in het klassieke blijspel.
5244 Dubbelblazen : „Hij blaast warm en koud uit één mond,"
oude volksuitdrukking voor dubbeltongigheid.
5295 Bespotting der romantiseerende mode-dichters, die slechts
schrijven naar den smaak van het publiek. De nacht- en
grafdichters vertegenwoordigen een richting die in de
2de en 3de decennia der 19de eeuw op bijgeloof en
griezelvreugde spekuleerde. Deze richting ging uit van
den Engelschen roman „The Vampyre" van Polidori
(1819). In Duitschland volgde E.T. Hoffmann met zijn
novelle : „Vampyrismus," in Frankrijk Mérimée met
„Guzla."
5297 „Ik verwensch alles wat het publiek aan mij mocht bevallen ... Ja, als ik het nog maar zoover kon brengen dat
ik een werk schreef, waarvoor de Duitschers mij een 50
of 100 jaar lang van harte konden verwenschen en waarom ze overal niets dan kwaad van mij konden vertellen ...
dat zou me buitengewoon veel plezier doen." (Gesprek
met Falk, Juni 1816.)
5299 De drie Gratiën : Aglaia, Hegemone (meestal Thalia genoemd) en Euphrosyne, de godinnen der Aanminnigheid,
Weldadigheid en Dankbaarheid.
5305 De Drie Schrikgodinnen (Moiren, Parzen). De jongste,
Klotho, spon den levensdraad, Lachesis vlocht hem, en
Atropos, de oudste, sneed hem ten laatste af. Voor het
karneval hebben Klotho en Atropos hun rollen verwisseld.
5344 De wever : de godheid neemt het door Lachesis gewonden kluwen, waarvan elke draad een menschenleven voorstelt, in ontvangst.
5345 De drie Furies (Eumeniden, Erinnyen, wraakgodinnen)
treden hier niet in hun gewone, afschuwelijke gedaante
op. Zij verbeelden hier meer in het bijzonder Twist, Laster en Wraak in het liefdeleven.
5378 Asmodee : duivel die in het bijzonder het huwelijksleven
verwoest.
5395 De voort-wankelende berg : een olifant.
5456 De apotheose van de sterke, Vrees zoowel als Hoop beheerschende, door het Verstand geleide Dadenkracht,
waartoe ook Faust zich in het vijfde bedrijf zal verheffen.
5457 Zoilo-Thersites : dubbelvorm van Zoilos, den kwaadaardigen verkleiner van Homerus en Thersites, een figuur
uit de Odyssee, die de Homerische helden smaadt en
belastert. Blijkbaar heeft Mephistopheles deze gestalte
aangenomen.

AANTEEKENINGEN

5569 Plutus: god van den rijkdom, vermomming waarin Faust
optreedt om door zijn kunststukken 's keizers gunst te
winnen.
5573 „Dat in het mom van Plutus Faust steekt en in dat van
de Gierigheid (5646) Mephistopheles zult ge wel gemerkt
hebben. Wie echter is de Wagenmenner?" Ik (nl. Eckermann) aarzelde en wist niet te antwoorden. „Hij is Euphorion," zeide Goethe. „Hoe kan die echter," vroeg ik,
„reeds hier op het karneval verschijnen, terwijl hij eerst
in het derde bedrijf geboren wordt?" „Euphorion," antwoordde Goethe, „is geen menschelijk, maar een allegorisch wezen. In hem is de poëzie verbeeld, die aan
geen tijd en geen persoon gebonden is. Dezelfde geest,
wien het later behaagt Euphorion te zijn, verschijnt nu
als Wagenmenner." (20 Dec. 1829.)
Volgens het oorspronkelijk ontwerp zou de Wagenmenner niet de Poëzie, doch de Verkwisting voorstellen. Hier
geeft hij zichzelf beide namen.
5588 Vlammen : van geestdrift.
5623 I Mos. 2.23. „Deze is ditmaal been van mijne beenen en
vleesch van mijn vleesch."
5629 Math. 3.17 en Luc. 3.22. „Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in denwelke ik mijn welbehagen heb."
5646 De vermagerde : de Vrek, een nieuwe vermomming van
Mephistopheles.
5649 Avaritia : gierigheid,
5761 Plutus-Faust trekt een tooverkring om zich heen, waarbinnen hijzelf, de Heraut en de Vrek-Mephistopheles,
beveiligd zijn voor het opdringende publiek.
5794 Hij heeft uit het weeke goud een phallus gekneed als
symbool van betaalden liefdelust.
5809 Nl. dat Paan, de Natuurgod, de vermomming is van den
keizer zelf.
5850 Kopzetten : oude geneeskundige praktijk, het kunstmatig
veroorzaken van een bloedoptrekking.
5860 Gij zult niet stelen, niet echtbreken, niet dooden.
5864-5871 Beschrijving van de wapendragers van het Pruisische wapen.
5884 De klassieke uitdrukking „de groote Paan slaapt" duidt
de middagrust der natuur aan.
5890 De zg. panische schrik.
5903 Troglodieten: holbewoners.
5907 De goudbron in Plutus' kist.
5931 e. v. Volgens een kroniek, welke Goethe bekend was, is
een dergelijk ongeval koning Karel VI van Frankrijk
overkomen toen hij en eenige hovelingen op een karna-
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val in 1394 zich als Satyrs hadden verkleed. De
koning werd gered, maar verviel in waanzin; vier der
hovelingen verbrandden.
5962 Het rijs : nl. van de guirlanden waarmee de zaal versierd
was.
5988 De keizer blijkt binnen Plutus' tooverkring niets van het
dreigende gevaar bespeurd te hebben, maar alles als een
visioen te beschouwen.
6002 Salamander : volgens de fabel ontbrandbaar.
6033 Scheherezade : de Arabische prinses, wier onuitputtelijke
fantasie de sprookjes der 1001-nacht verzon.
6054 Witkowsky ziet ,.tegenspraak" in Goethe's typeering
van den kanselier, die in het begin zich zoo heftig tegen
toovenarij verzet. Mij komt het veeleer voor, dat Goethe
juist bedoeld heeft ironisch de karakterloosheid der
braafheid te zeekenen, die plotseling van opinie verandert
wanneer het voordeel meebrengt. De kanselier verzet zich tegen bedriegelijk „geldmaker," maar als het
geld er eenmaal is.... aanvaardt hij het. Een „tegenstrijdigheid" die levensregel is.
6057 Goethe, die de depreciatie der Fransche assignaties tijdens
de revolutie en der Duitsche en Oostenrijksche Kassenscheine tijdens de Napoleontische oorlogen had meegemaakt, koesterde diep wantrouwen jegens het papiergeld.
Waar in het geval van Faust in het geheel niet van een
reëele dekking sprake is, kan hij de uitvinding ervan met
te meer recht aan den duivel toeschrijven.
6081 Nl. met het initiaal van den keizer op de assignatie.
6082 Het „in dit teeken zult ge overwinnen" van keizer Constantijn. Faust-zelf gelooft wel degelijk aan de mogelijkheid om de begraven schatten weer te lichten.
6126 Geamortiseerd : ingewisseld en vernietigd.
6149 Baanderheer : banierheer, edelman die het recht heeft in
het leger een eigen banier met zijn geslachtswapen te
voeren,
6173 e. v. De tocht naar de Moeders : Zie Inleiding. Dat Goethe
de oerbeeldenwereld laat beheerschen door een groep

van „moeders" inplaats van door één moeder, is misschien mede een gevolg van het feit dat hij den naam
ontleende aan Plutarchus, bij wien sprake is van een stad
waar zekere onbekende godinnen als „moeders" werden
vereerd. Misschien ook heeft Goethe door het meervoud
willen wijzen op de veelvormigheid der machten die de
wereld der verschijningen baren.
Het komt mij voor dat bij den tocht naar de „Moeders"
met den bewusten (filosofischen) gedachtegang, in de
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Inleiding aangeduid, een onderbewuste parallel loopt,
die zich door enkele woorden en symbolen verraadt. De
geheele „Moedersscène" blijkt te zijn wat men in de
psychoanalyse noemt een typische (weder) geboorte-fantasie. Zoo ergens, dan is hier in de gestalte van Faust
Goethe-zelf verbeeld. Goethe, zich voelend op een der
kritieke punten van zijn leven, wil zèlf herboren worden
in een nieuwe schoonheidswereld. Dáárom laat hij Faust
tot de Moeders gaan. Niet den keizer met een geestenvertooning te amuseeren is zijn eigenlijke doel, maar zélf
deelhebben aan een hooger bestaan, zich vereenigen met
de idee der hoogste schoonheid, is het verborgen doel,
dat inderdaad ook openbaar blijkt zoodra Helena zich
werkelijk vertoont. Maar de begeerde nieuwe schoonheidswereld is.... oud ; zij is de klassieke, die reeds ver
achter ons ligt. Om haar te bereiken moet de geest terug
gaan, dèèrdringen in het verleden, als het ware weer
worden geabsorbeerd in het ongeopenbaarde Zijn. In de
geheime psychische symboliek nu wordt een dergelijke
absorptie voorgesteld als een wederopneming of zelfs
een aktief indringen in den moederschoot des levens.
Dit onbeschrijflijke wordt.... aanschouwelijk in sexueele
symboliek. En duidelijk worden nu opeens de sleutel van
Faust en de drievoet der Moeders, waar aan Witkowsky
en andere radelooze commentatoren (gemakshalve?} „geen
andere beteekenis kunnen hechten dan die van dramatisch hulpmiddel." Deze sleutel en dit vat zijn in de
psychoanalyse even welbekend als de „duistere galerij."
De sleutel, het verachtelijke „kleine ding" (6259) in werkelijkheid het „niet gering te schatten" (6260) instrument
van het goddelijke leven dat de duistere gang opent en
„groeiend, lichtend en gloeiend" (6261) den heiligen drievoet raakt die de nieuwe verschijningsvormen moet baren.
Faust moet terug-geboren worden door vele geslachten
heen ; was ook dit een reden om meer dan één Moeder
aan te nemen? Ook de vreemde „huivering" bij het noemen van het woord „Moeders" heeft nu, behalve den
filosofischen zin der „eerbiedige verbazing voor het oerphenomeen" (zie aanteekening 6271) ook nog een dieperen gevoelszin : de huivering voor den symbolischen
incestus. Misschien ook de gedachte aan Greetje, óók
een Moeder ; tot wie Faust echter naderde in begeerte
en zonde, en die hem daarom ook géén schoonheid baarde,
zooals hij dit thans hoopt van Helena.
Den lezer wien deze sexueel-symbolische interpretatie
„gezocht" voorkomt, wijs ik op het feit dat Goethe een
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volkomen analoge symboliek bewust toepast ten opzichte
van den Homunculus en diens „huwelijk met den Oceaan."
(Slot van het 2de bedrijf, aant. 8472),
6249 Mystagogen : leeraren der Eleusische mysteriën, feesten
ter eere van Demeter en Persephoneia.
6250 Neophyten : nieuw-ingewijden.
6269 Horatius' „Nil admirari," over niets zich verbazen, als
denkregel voor den bezadigen wijsgeer.
6271 Toespeling op Plato's uitspraak dat de „verbazing" het
begin aller wijsbegeerte is. „Het hoogste dat de mensch
bereiken kan is de verbazing (das Staunen, door Goethe
opgevat als een in ontzag huiverende vereering van het
onbegrijpelijke), en zoo hem het Oer-phaenomeen in verbazing brengt zij hij tevreden, iets hoogers kan het hem
niet gevèn, en iets meer moet hij er niet achter zoeken."

(Gesprek met Eckermann, 18 Febr. 1829.)
6280 Hij moet zich de schimmen van het lijf houden. Volgens
oud volksgeloof is een afdaling in de onderwereld zeer
gevaarlijk, omdat de schimmen den indringer pogen te
vernietigen. Hier wordt dus toch weer gedacht aan een
Hades met reeële schimmen inplaats van aan de ruimtebooze ideeën wereld.
6325 Kohobeeren : een distillaat in de retort teruggieten en opnieuw distilleeren.
6336 Axioma der homoeopathe, „similia similibus curantur,"
door Hahnemann in 1810 verkondigd.
6357 Voorwerpen, afkomstig van een terechtstelling, bezitten
volgens oud bijgeloof tooverkracht.
6412 Lof der „ten hemel wijzende" Gothiek, die in het begin
der 19de eeuw weer in eere kwam.
6433 Algeweld'ge machten : volgens Witkowsky niet de Moeders zelf, maar de wereldregeering, die sommige wezens
als sterrebeelden aan den hemel plaatst en andere in de
nachtelijke wereld der Moeders verbant. Deze verklaring
lijkt mij gedwongen; waarom niet gelezen: gij machtige
Moeders, gij beschikt wat van de door u bewaakte beelden in de sfeer van het licht ('t gewelf des daags) zal
komen en wat bij u (in den nacht der ongeopenbaardheid) blijven moet? Dit sluit ook logisch aan bij den volgenden regel, die bij Witkowsky's uitleg geen zin heeft.

6447 Triglyphe: lijst met drie insnijdingen boven den architraaf
(op zuilen rustende dwarsbalk). Dorische stijl.
6468 „De bouwkunst is bevroren muziek." Een uitspraak van
Gorres, ook elders door Goethe aangehaald.
6450 Schepersknecht : nl. Paris, die op het Ida-gebergte de
schapen van zijn koninklijken vader hoedde, toen de
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drie godinnen hem verschenen om hem te vragen wie
van hen de schoonste was.
6472 Toespeling op het naturalisme, dat Goethe uit zijn
schouwburg te Weimar steeds weerde.
6485 „Wien echter een (aardsche) afbeelding (dier bovenaardsche schoonheid) verschijnt, die wordt meegesleept
en aan zichzelf ontrukt." (Plato, Phaidros, kap. 30.)
6492 Duurzaamheid : immers hij aanschouwt de schoonheid
als eeuwige idee.
6495 Reeds eens : vgl. 2429.
6502 Reeds Plinius verweet dit aan de beelden van Lysippos.
6509 Schilderij : Gravure van Sebastiaan Conca, in Goethe's
bezit. (Vgl. aant. 4666.)
6513 Duenna : bejaarde begeleidster van jonge dames.
6530 Op haar 10de jaar zou Helena reeds door Theseus ontvoerd zijn. (Vgl. 7426 en 8850.)
6555 Dubbelrijk : door het beeld van Helena aan te vatten, wil
Faust het onmogelijke bestaan en de „Idee" als het ware
inlijven bij de concrete werkelijkheid.
TWEEDE BEDRIJF
6584 Dien knaap : den scholier in het Eerste Deel, 1868 e. v.
6597 Vgl. Eerste Deel 1516: Mephistopheles als „Heer van alle
ongedierten."
6634 Nicodemus : volgens Witkowsky de „goede, geloovige"
Pharisaeër van Joh. III. 1-20. M. i. gebruikt Goethe den
naam niet om 's mans goedheid en geloovigheid, maar
omdat hij twijfelde aan de wedergeboorte „van omhoog",
d. i. uit den geest ; een bedenkelijke, maar verklaarbare
trek bij den helper van Dr. Wagner, die den mensch juist

een „geestelijken" oorsprong wil geven.
6635 Oremus : laat ons bidden.
6650 D. w. z. hij ontsluit de geheimen van hemel en aarde.
6689-6818 Deze scène lijkt een parodie op de „idealistische"
filosofieën van Fichte, Schelling en ,Hegel, is echter niet
in bijzonderheden zoo bedoeld. „In hem (nl. den Baccalaureus) is de aanmatiging verpersoonlijkt die in het bijzonder der jeugd eigen is en waarvan we in de eerste jaren
na onzen bevrijdingsoorlog zulke opvallende voorbeelden
zagen. Ook gelooft ieder in zijn jeugd, dat de wereld eigenlijk eerst bij hemzelf begonnen is en dat alles eigenlijk om
zijnentwil bestaat." (Gesprek met Eckermann. 6 Dec. 1829.)
6689 Baccalaureus : de laagste academische graad.
6690 e. v. Men stelle zich Faust's huis voor als een groot, hol
gebouw met leerzalen, laboratoria en woning voor het gezin
en misschien ook voor studenten ; een soort van academie-
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gebouw dus. De baccalaureus, na jaren terugkomend op de
plaats waar hij als onervaren groen naar de schijnwijsheid van Faust en andere geleerden luisterde, vindt nu
alle deuren open en 't gebouw vervallen en vraagt zich
daarom af of de levende generatie van studenten het
misschien niet langer noodig acht zich op te sluiten in
een sfeer van bedompte, vermolmde geleerdheid.
6721 Lethe : stroom der vergetelheid. (Vgl. aant. 4629.)
6729 Chrysalide : vlinderpop.
6734 Haardracht van Gustaaf Adolf van Zweden en zijn
troepen.
6746 Absoluut : Het Volstrekte, uitgangspunt van de idealistische mode-filosofie. Hier dubbelzinnig bedoeld als
„los" van alle traditie; immers zijn korte haar was naar
Zweedsche.... mode.
6789 Het is een zeer verbreide opvatting dat met het 30ste
jaar het leven zijn hoogtepunt heeft bereikt. Schopenhauer schrijft aan Goethe (23 Juni 1818, dus toen Goethe
reeds bijna 70 jaar was) : „Ik ben van meening, dat Helvetius gelijk heeft waar hij zegt, dat bij het 30ste, hoogstens 35ste jaar, door de indrukken der wereld in den
mensch alle gedachten zijn opgewekt waartoe hij in staat
is, en dat al wat hij later levert, steeds weer de verdere
ontwikkeling van diezelfde gedachte is."
6791 De wereld bestaat volgens Fichte slechts voorzoover het
ik (Absolute) haar denkt. Ook bij Schopenhauer is de
wereld „onze voorstelling." Verwarring van dit absolute
Ik met de individualiteit verleidt echter de onnadenkende
proselieten tot een doorslaan in den trant van den Baccalaureus.
6819 De Homunculus : zie de Inleiding.
6852 Verluteeren : met leem dichtplakken.
Kohobeeren : zie 6325.
6864 N.1. menschen met verstarden, gemechaniseerden geest.
6885 Heerneef: De Homunculus voelt zich als alleen geestelijk
wezen d.w.z. als demon aan Mephistopheles verwant,
niet als duivel. „Ge zult overigens opmerken, dat Mephistopheles in het nadeel komt tegenover den Homunculus, die hem in geestelijke klaarheid evenaardt, en door
zijn streven naar het schoone en nuttig-werkzame zooveel
op hem voor heeft Overigens noemt hij hem Heer neef;
want zulke geestelijke wezens als de Homunculus, die
nog niet verduisterd en beperkt werden, rekent men tot
de demonen, waardoor dan tusschen die twee een soort
van verwantschap bestaat." (Gesprek met Eckermann, 16
Dec. 1829.)

AANTEEKENINGEN

2 73

6903-6920 De paring van Leda, Helena's moeder, met Zeus,
die haar in de gedaante van een witten zwaan bezocht.
Deze geheele beschrijving volgt de schilderij van Cor-reggio.
Deze droom van Faust vormt een aanknoopingspunt voor
het volgende bedrijf.
6921 Hier bewijst Homunculus zijn helderziendheid: hij ziet
— wat voor Mephistopheles verborgen is wat er omgaat in Faust's droomende ziel. D.w.z. hij betoont zich
een deel van Faust-Goethe's onderbewustzijn.
6940 Weder een bewijs van Homunculus' helderziendheid.
„In het bijzonder blijkt dat hij een algemeene historische
wereldkalender is ; hij weet nl. op elk moment aan te
geven wat sinds Adam's vorming bij denzelfden MaanAarde en Planetenstand onder de menschen is voorge ,
valen."(2dotwrpaknigdeHla.
17 Dec. 1826.)
6957 Tyrannie : het Triumviraat.
Slavernij : het keizerschap. De strijd tusschen beide werd
beslecht in den slag bij Pharsalus (9 Aug. 48 v. Chr.)
door de overwinning van Casar op Pompejus. (Vgl. aant.
7005-25.)
6977 Thessaalsche heksen : o.a. bekend als Maanbezweersters.
(Vgl. 7935 en 8035.)
6984 Ridder: Volgens Witkowsky doelende op Faust's verliefdheid. Of weet de helderziende Homunculus dat Faust
in het derde bedrijf inderdaad als ridder zal optreden?
6994 Het puntje op de i : nl. hoe hij ook een stoffelijk lichaam
kan krijgen.
7003 Volgens het tweede ontwerp voor de aankondiging der
Helena (1826) werd de Homunculus door Wagner alleen
gemaakt. Uit deze regels echter blijkt, dat Goethe wel
degelijk wil dat Mephistopheles er de hand in heeft gehad. Tegen Eckermann zegt Goethe dan ook (16 Dec.
1829) : „Ik heb er al over gedacht of ik niet Mephistopheles, als hij naar Wagner gaat en de Homunculus bezig
is te ontstaan, een paar verzen in den mond moet leggen,
waardoor zijn medewerking uitgesproken en den lezer
duidelijk wordt."
7005-7025 Erichto : Toovenares, die door Pompejus omtrent
den afloop van den slag werd geraadpleegd. Door Ovidius en Lucanus als een afschuwelijk wezen beschreven.
Zij roept hier de herinnering op aan den veldslag (9 Aug.
48 v. Chr.) waarin Pompejus (door Sulla met den bijnaam
„Magnus, de Groote", vereerd) door Caesar werd verslagen en waardoor Rome van de Tyrannie van het
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Driemanschap overging tot de Slavernij der Alleenheerschappij. (Vgl. aant. 6957.)
7033 Blauw : nl. tegen den nu lichteren achtergrond ; in 7025
zijn zij nog rood tegen den donkeren nacht. (Goethe's
kleurenleer.)
7036 Erichtho's verblijf is in de graven.
7044 Bij den heksensabbath op den Blocksberg.
7077 Antceus : de reus die steeds nieuwe kracht ontving wanneer hij met de Aarde, zijn moeder, in aanraking kwam.
7083 Grijpen: fabeldieren met vogelkop en het lichaam van een
leeuw.
7104 Mieren : Herodotus verhaalt van Indische mieren, grooter
dan vossen, die bij het graven van hun holen stofgoud
opdelven, dat dan door de Indiërs wordt verzameld. Aristeas verhaalt hoe de éénoogige Arimaspen streden met
de Grijpen die het goud bewaakten.
7115 Belichaamt : geeft er zin en inhoud aan.
7123 Iniquity: ongerechtigheid, figuur in de oude Engelsche
„moraliteiten'', zinnespelen.
7131 Raadsels opgeven, in het bijzonder de taak van de Thebaansche sfinx uit de Oidipus-sage.
7134-7137 Definitie van den duivel. De vrome gebruikt hem als
een plastron, een leeren borstlap waarop de schermstooten
afglijden, d. w. z. zijn askese heeft den duivel noodig om
zich op te oefenen.
7152 Sirenen : Wangedrochten met het hoofd van een vrouw
en het lichaam van een vogel.
7172 Tegen het gladde gerijmel der romantische mode-poëzie.
7198Nietvolgnsda.
7199 Chiron : een wijze Centaur, geneesheer, musicus en astronoom, die een groot aantal Grieksche helden in hun jeugd
heeft onderwezen. Over zijn beteekenis zie de Inleiding.
7203 De Sirenen doen het voorkomen alsof Odysseus, inplaats
van zich. zooals de sage luidt, bij het voorbijvaren aan den
mast te laten binden, werkelijk bij henvertoefdzouhebben.
7219 Alcides : Herkules als kleinzoon van Alcaeus. Het dooden
der Stymphalische vogels, die koperen vleugels, klauwen, en snavels bezaten, was één van Herkules' twaalf
groote werken.
7227 Lerna's slang : De Hydra met zeven koppen, waarvoor
steeds nieuwe in de plaats kwamen wanneer zij werden
afgeslagen. Het monster werd eveneens door Herkules
gedood.
7235 Lamiën : spoken, belust op menschenvleesch en bloed,
die door het aannemen van schoone schijngestalten de
menschen tot zich lokten.
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7254 De naderende aardbeving.
7273 Hij brengt de figuren die hij reeds in zijn droom zag
(6903) over in de werkelijkheid, zendt ze dus als het ware
zelf van zich uit.
7325 Faust houdt den Centaur in de verte voor een ruiter.
7342 Pallas Athene verscheen (Odyssee II) aan Telemachos in
de gedaante van Mentor om hem te onderrichten, zonder echter veel succes te hebben.
7369 Dioskuren : Kastor en Pollux, de onafscheidelijke broeders.
7372 Boreaden : Zetes en Kalais, de gevleugelde zonen van
Boreas, den Noordenwind, en Orithya.
7374 Jason : de leider van den tocht der Argonauten, veroveraar
van het Gulden Vlies.
7375 Orpheus : de mythische zanger.
7377 Lynceus : (met de cogen van een „los," lynx) in de sagen
niet genoemd, door Goethe erbij gevoegd als symbool
der waakzaamheid, die in het complex der mannelijke
deugden niet,mocht ontbreken.
7389 Broeder : Is onjuist. Eurystheus in wiens dienst Herkules
zijn 12 werken volbracht, was zijn neef,
7390 Nl. Omphale, koningin van Lydië, in wier dienst hij aan
het spinnewiel werkte. Verder Megara, de vrouw wier
kinderen hij in waanzin doodde ; Deianira, die hij op den
riviergod Achelous veroverde, en nog vele anderen.
7392 Hebe : godin der jeugd, schenkster der goden. Zij werd
Herkules na zijn vergoddelijking tot gade gegeven.
7416 Helena werd reeds in haar prille jeugd door Theseus
ontvoerd.
7426 Bespotting der philologen, die er zich druk om maakten
of Helena zeven dan wel tien jaar was toen zij geroofd
werd.
7435 Na haar dood zou Helena de vrouw van Achilles geweest zijn en met hem op het eiland Leuke hebben gewoond. (Goethe noemt hier de Thessaalsche stad Pherx,
maar denkt blijkens het woord „op" aan een eiland). Zij
zou hem ook een zoon, „Euphorion" hebben geschonken.
7442 Heiden: Tusschen de verschijning in het eerste bedrijf
en den Walpurgisnacht liggen dus slechts enkele uren.
(Vgl. 6940.)
7450 Manto : volgens de sage dochter van den blinden ziener
Teiresias. Over haar beteekenis zie de Inleiding.
7451 Eskulaap : god der geneeskunst.
7455 Sibyllen : waarzegster en toovenaressen.
7465 Op het slagveld van Pydna, waar in 168 v. Chr. de
Romeinsche consul Aemilius Paulus koning Perseus van
Macedonië versloeg.
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7488 Het onmooglijke : nl. als levend mensch reeds éénworden
met de tijdlooze schoonheid, het eeuwig-vrouwlijke.
7490 Persephoné : godin der onderwereld. Volgens het tweede
ontwerp ter aankondiging der Helena zou thans het fragment moeten volgen, waarin Faust en Manto door de
verschrikkingen van den Orkus heen het hof van Persephone bereiken en toezegging verkrijgen dat Helena levend
naar Sparta terug mag keeren. (Zie Inleiding.)
7493 Orpheus mocht in de onderwereld afdalen om zijn gestorven vrouw Euridice te halen. Bij het heengaan mocht
hij echter niet omzien; toen hij het toch deed, verdween
de schim van Euridice.
7503-7950 Goethe polemiseert hier tegen de zg. Vulkanisten
(vertegenwoordigd door Anaxagoras) die de aarde ontstaan dachten door geweldige katastrofische werkingen.
Goethe zelf helt over tot het zg. Neptunisme (Thales), hetwelk leert dat alles uit het water, de zee, is voortgekomen.
Goethe is dynamist, hij gelooft aan geleidelijke evolutie
volgens vaste, in 't eigen wezen besloten wetten van
vormen en hervormen; de revolutionaire, katastrofische
gebeurtenissen beschouwt hij als uitzonderingen die geen
blijvende beteekenis hebben.
7511 Seismos : de aardschudder, bijnaam van Poseidon, den
god der zee.
7534 Delos : Volgens de sage liet Poseidon het eiland Delos
ontstaan om de zwervende Latona (Leto), de geliefde van
Zeus, welke door de jaloersche Hera overal vervolgd
werd, een rustpunt te geven. Hier baarde zij Apo llo en
Diana,
7545 Karyatide : pilaar in den vorm van een beeld dat iets op
het hoofd torscht.
7559 Chaos en Nacht : eigenlijk is Nacht een dochter van
Chaos.
7561 Ossa en Pelion : de bergen die de Titanen in hun strijd
tegen de hemelgoden op elkaar stapelden om Zeus te
bereiken.
7606 Pygmaeën : dwergvolk, dat volgens de sage strijd voerde
met de kraanvogels.
7622 Daktylen : kleinste menschvormige wezens (daktylus =
vinger), zeer bedreven in het smeden.
7653 Nl. met de veeren der gedoode vogels.
7660 De kraanvogels van Ibycus : die door hun gekras den
moord op Ibycus aan het licht brachten (gedicht van
Schiller). Hier als wrekers van de vermoorde onschuld.
7680 Vgl. Eerste Deel 3967 en 3880.
7681 Heinrichshóhe : een lange rotswand in de Brocken.
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7732 Empouse : spook met ezelspoot, dat allerlei gedaanten
kon aannemen. Hier zet zij een ezelskop op om Mephistopheles te doen inzien welk een ezel hij zelf is.
7755 Het bewustzijn van eigen belachelijkheid (Mephisto
phe]es ziet in de Empouse zichzelf weerspiegeld) werkt
remmend op de verleiding.
7774 Lacerte : hagedis.
7777 Thyrsussta f : met wijngaardloof omwonden staf der Bacchanten.
7784 Bovist : stuifzwam, gevuld met een bruin poeder, de sporen,
dat wegstuift wanneer het dikke vruchtlichaam berst.
7811 Oreas : Bergnymph.
7817 Het vulkanische gesteente verweert spoedig.
7846 Nieuwe spoken : nl. hypothesen zonder grond.
7866 Aeoolsche damp : Aeolus = god der winden.
7873 Myrmidonen : mierenvolk.
7900 Omdat zij door het doen ontstaan van den berg en het
dwergenvolk zijn theorie schenen te bevestigen.
7905-7929 Anaxagoras bezweert de drie-vormige Hekate, die
ook als Maangodin vereerd werd, het ondergrondsche
volkje te hulp te komen. Een vallende meteoorsteen
houdt hij daarop voor de te hulp snellende maan zelf.
7930 Thales, die niets gezien heeft, houdt ook het vallen van
den Meteoor voor een verzinsel van Anaxagoras.
7959 Dryas : boomnymph.
7967 Phorkyaden : Gewoonlijk de drie Graiën genoemd, dochters van Phorkys, die te zamen slechts één oog en één
tand bezaten. Zij huisden op een plek waar zon noch
maan kon doordringen.
7972 Alruinen : wortels van wanstaltigen vorm. (Vgl. aant.
4980.)
7989 Ops = Rhea : gemalin van Saturnus en moeder van
Zeus.
8044 Nereïden : de 50 dochters van den zeegod Nereus en
Doris. (VIg. aant. 8137).
Tritonen : fabelwezens, half mensch, half dolfijn, met geschubde huid en haren van wier.
8071 De Ka bieren van Samotbrace : oorspronkelijk Phenycische
godheden, beschermers der zeevaart. Op het eiland
Samothrace werden zij het middelpunt van een mysteriedienst. Volgens den mytholoog Creuzer zouden deze
mysteriën den oorsprong vormen der geheele Grieksche
mythologie. Hun aantal werd verschillend opgegeven
naarmate men ze zich als emanaties van elkaar voorstelde.
Goethe drijft met deze mythologische hypothesen den
spot. (8160-8224.)
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8082 Nereus : god van de kalme zee. Was een vermaard waarzegger.
8117 Nl. in de zangen van Homerus.
8123 Circe: de toovenares die den zwervenden Odysseus gevangen hield en zijn metgezellen in zwijnen veranderde.
Polypheem : de een-oogige cycloop die Odysseus en zijn
makkers in zijn hol opsloot om hen te verslinden, maar
door Odysseus' list van zijn gezicht beroofd wordt, zoodat zij wisten te ontsnappen.
8137 Doriden : dochters van Nereus en Doris. Goethe beschouwt dus blijkbaar de Nereïden als dochters van Nereus
en andere Nymphen.
8146 Kypris : bijnaam van Venus, wier voornaamste tempel
zich bevond te Paphos op het eiland Kyprus. Sinds het
christendom zijn de goden verdwenen en vervangen door
halfgoden en demonen, die thans nog door de geesten
worden vereerd.
8152 Proteus : evenals Nereus een zeegod en waarzegger. Hij
bezat het vermogen om allerlei gedaanten aan te nemen.
Zijn voorspellingskunst toonde hij eerst wanneer men er
in slaagde hem vast te houden. Goethe laat hem hier
vasthouden door zijn eigen nieuwsgierigheid. Proteus, de
„veranderlijke," is de aangewezen figuur om den Homunculus zijn evolutie tot kompleten mensch te voorzeggen.
8171 Chelone : nymph, die in een schildpad werd veranderd.
8220 De Kabieren werden afgebeeld als kruiken met menschenhoofden.
8256 Hermaphrodiet : tweeslachtig. In den nog onlichamelijken
mensch moet de kiem van beide geslachten aanwezig
zijn.
8260-8264 Goethe's opvatting omtrent het ontstaan en evolueeren der eerste organismen in de diepzee. (Vgl. 83208332 en aant. 8472.)
8275 Telchinen : oorspronkelijke bewoners van het eiland
Rhodos, die het eerst godenbeelden zouden hebben gemaakt en het ijzer leeren bewerken.
Hippokampen : Wezens, half paard, half dolfijn.
8332 De mensch is in Goethe's oog het eindpunt der ontwikkelingsreeks, bij hem houdt dus de lichamelijke drang
naar metamorphose op.
8336 Een groote persoonlijkheid blijft, naar Goethe geloofde,
ook na den dood als een werkzaam wezen bestaan. (Vgl
aant. 9981.)
8341 Duiven : de vogels van Venus, thans van haar opvolgster
Galathea.
8359 Psyllen en Marsen : mythische slangenbezweerders, de

AANTEEKENINGEN

eersten in Afrika, de laatsten in Italië, maar die ook op
Kyprus gewoond zouden hebben.
8371 Arend, gevleugelde leeuw, maan en kruis : symbolen van
de opeenvolgende Romeinsche, Venetiaansche, Turksche
en Christelijke heerschappij over Kyprus.
8472 Het breken van Homunculus' kolf moet niet worden beschouwd als zijn ondergang, zooals de woorden van
Thales (8469) zouden kunnen doen denken. Het is zijn
huwelijk met den oceaan des levens (8320). Zie Inleiding.
Deze bevruchtingsfantasie beantwoordt volkomen aan
de door de psychoanalyse ontdekte beeldspraak van het
onderbewustzijn. Het kan ook bezwaarlijk toeval zijn dat
het vloeibaar lichtend vuur in den kolf, dat hier de rol
van het levenscheppend zaad vervult, werkelijk, volgens
het oude alchemistische recept, menschelijk sperma is.
Goethe past hier echter de psychoanalytische symboliek
bewust toe. Hij kende nl. het in 1819 verschenen werk
van Oken, waarin deze de zee aanwijst als de groote
baarmoeder waaruit alles ontstaan is, ook de mensch.
Deze theorie van Oken werd door Goethe in beginsel
aanvaard. Goethe neemt echter niet, zooals Oken, een
ontstaan in zee van den mensch-als-zoodanig aan, maar
stelt zich voor dat de mensch zich krachtens innerlijken
drang uit primitiever wezens, die in de zee leefden, door
metamorphose vormt. (Vgl. aant. 7503). Voor Thales en
andere filosofen lijkt de belichaming van een wezen dat
reeds geestelijk was, een offer, een overgang tot een toestand van geringer volmaaktheid, dat het alleen brengt
onder den drang van eerzuchtig streven.
8479 Eroos : de liefde. Volgens Plato de éérste godheid, die
onmiddellijk uit den Chaos ontstond.
DERDE BEDRIJF
Het derde bedrijf verscheen in 1827 als afzonderlijk stuk
onder den titel „Helena." In het oude middeleeuwsche
poppenspel verlangt Faust reeds de Grieksche Helena te
bezitten. Men kan hierin zeer zeker een weerspiegeling
zien van het hunkeren der middeleeuwen naar het klassieke, maar in de sage uit zich dit hunkeren slechts als
zinnelijke begeerte maar de schoonste vrouw die ooit
geleefd heeft. Goethe echter veredelt dit verlangen tot
liefde voor de zuivere schoonheid.
„Het wordt tijd, dat de hartstochtelijke tweedracht tusschen klassici en romantici eindelijk verzoend worde....
Bij het uitwerken der Helena heb ik mij geheel laten
gaan.... aan den eenen kant zal den philoloog niets ver-
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borgen blijven, hij zal zich veeleer vermeien in de wederoplevende oudheid welke hij reeds kent ; aan den anderen kant zal een gevoelsmensch datgene in zich opnemen,
wat aan gevoelswaarde (gemutlich) hier en daar verborgen ligt." (Brief aan Iken, 23 Sept. 1827.)
Goethe tot zijn zoon August, die de Helena had gelezen,
het klassieke gedeelte bewonderde, maar het romantische, opera-achtige niet:
„Je hebt in den grond der zaak gelijk, het is een eigenaardig geval. Men kan wel niet zeggen dat het redelijke
(Vernunftige) altijd schoon is, maar het schoone is toch
altijd redelijk, of behoorde het althans te zijn. Het antieke
gedeelte bevalt je, omdat het begrijpelijk is, omdat je de
afzonderlijke deelen kunt overzien en met jouw verstand
het mijne kunt volgen. In de tweede helft is weliswaar
ook allerlei verstand en redelijkheid gebruikt en verwerkt,
maar het is moeilijk en vereischt eenige studie voor men
de dingen begrijpt en voor men met eigen verstand het
verstand van den schrijver weer heeft teruggevonden."
(18 April 1827.)
8488 Helena verschijnt hier als levend, de herinnering aan
haar schim--bestaan is haar bij het verlaten der onderwereld ontnomen. Zij verbeeldt zich, evenals haar slavinnen, direct uit Troja te komen. Eerst later wordt de herinnering aan den Hades weer in haar opgewekt.
8491 Phrygië : de vlakte van Troja.
8493 Euros : de Oostenwind.
8497 Mijn vader : in naam. Helena immers was een dochter
van Zeus, evenals Kastor en Pollux, haar broeders, en
verwekt terwijl Tyndareos in ballingschap was.
8511 Cytherea : bijnaam van Venus.
8516 Dit koor is ontleend aan Euripides' „Trojaansche vrou-

wen."
8653 De Stygischen : de goden der onderwereld, aldus genoemd naar de Styx, de rivier die den Hades doorstroomde.
8685 Tha lamos : slaapvertrek.
8743 Phoibos, de zon, ziet geen schaduw, omdat de schaduw
steeds achter het beschenen voorwerp ligt.
8772 Mainaden : tierende Bacchanten.
8812 Erebos: de Duisternis.
8813 Scylla : monster met zes koppen, dat voorbijgaande
schepen in een maalstroom tot zich trok.
8817 Teiresias : de blinde ziener, wien door Zeus vijf menschenleeftijden geschonken waren.
8818 Orion : mythisch jager, in een sterrebeeld veranderd.
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8825 Raadsel: nl. waarom ge zoo afzichtelijk zijt.
8834 Het besef dat zij hier slechts een schijngedaante is, die
in de onderwereld thuis hoort ontwaakt in haar en in
het koor bij het noemen van het woord „Orkus." (Vgl.
ook 8881.)
8840 Stedenverwoestende : epitheton van Helena bij Euripides.
8855 Pelide : Achilles, de zoon van Peleus.
8872 Volgens een latere sage zou de ware Helena door Mercurius naar Proteus in Egypte ontvoerd zijn, terwijl Paris
alleen maar haar schijnbeeld, een idool, roofde.
8876 Vgl. aant. 7435.
8937 Hier blijkt dat Phorkyas-Mephistopheles Helena den
offerdood slechts voorspiegelt om haar te bewegen zich
vrijwillig onder Faust's bescherming te stelling. Hij mag
haar nl. niet door direct magisch ingrijpen dwingen.
8869 Rhea : zie aant. 7989.
8994 Phorkyas beschrijft hier de verovering van den Peloponnesus tijdens den vierden kruistocht door Willem van
Champlitte in 1205, waarbij het Frankische leenstelsel er
werd ingevoerd. Dit is dus de feitelijke doordringing van
de Helleensche, klassieke wereld door het Germaanschromantische element. Door de Turken werd aan deze
heerschappij een einde gemaakt (1446-1461), slechts
enkele plaatsen nog bleven tot 1540 onder christelijk
bestuur.
9000 Cimmerische nacht : afgeleid van de Cimmerii, een legendarisch volk der oudheid, dat in diepe en voortdurende
duisternis zou hebben geleefd.
9062 Tooverij van Mephistopheles.
9108 Zwaangeteelde : Helena, ziet aant. 6903-20.
9117 Hermes : bode der goden, die o.a. ook de zielen naar den
Hades geleidt.
9135 Pythonissa : de Delphische sybille, in het algemeen : waarzegster, toovenares.
9146 De onregelmatige bouw der middeleeuwsche burchten.
9163 Bij den Sodoms-appel, die, wanneer hij aan den stam
verdord is, slechts met stof gevuld blijkt. Ook spoken
vallen bij aanraking tot stof uiteen.
9192 Met het optreden van Faust begint hier, met de vijfvoetige jambe, de overgangen tot de moderne versvormen. Helena antwoordt (9212) in dezelfde versmaat, daarop
volgt Lynceus (9218) met de strophische poëzie der
romantiek. In 9377 leidt Faust Helena in tot de berijmde
dichtkunst. Koor en Phorkyas (grootendeels) blijven klassiek. Het was Goethe's bedoeling dat de tweede helft
der Helena, d.w.z. te beginnen bij de burchtscène, voor-
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namelijk gezongen zou worden. „Het eerste deel vereischt
de beste tragedie-spelers, evenzoo als later, in het operaachtige gedeelte, de rollen door de beste zangers en
zangeressen bezet moeten worden." (gesprek met Eckermann, 29 Jan. 1827.)
9218 Lynceus : zie aant. 7377. Vgl. vers 9230.
9255 Vgl. aant. 8872.
9310 Drup-ei : parel, drup- en eivormig.
9369 Het rijm : als onmiddellijke weerslag van zielsbeweging.
Het zou in Perzië zijn uitgevonden op dezelfde wijze als
hier beschreven.
„Behramgur heeft het rijmen uitgevonden;
Hij sprak, verrukt, uit zuivrer ziele drang.
Dilaram, vreugde zijner liefdestonden,
Gaf daadlijk wederwoord van zelfden zang."
(Uit Suleika, 1818.)
9426 Tooverij van Mephistopheles, want Menelaos had geen
verlof om den Hades te verlaten.
9446-9481 Verovering van Griekenland door de kruisvaarders
en verdeeling van het land onder de verschillende volksstammen.
9454 Pylos : voornaamste haven van den Peloponnesus.
9466 Germanen : hier niet als verzamelnaam bedoeld, maar als
één der stammen (langs Maas en Benedenrijn thuishoorend.).
9513 De Isthmus van Korinthe verbindt den Peloponnesus met
de uitloopers van het Thessalische kustgebergte.
9514 Schildering van Arkadië, het middelste hoogland van de
Peloponnesus, van ouds als het gelukkigste land geroemd.
9559 Apollo moest eens, tot straf voor het dooden der Cyclopen, een jaar lang de runderen van koning Admetus
hoeden.
9564 Uit Eroos nl. D.w.z.: vergeet al uw lotgevallen, voel u
alleen creatuur der liefde.
9578 Baardigen : Mephistopheles spreekt het parterre aan. In
het Grieksche theater kwamen alleen volwassen mannen.
9592 Met het oog op de aanstaande geboorte.
9599 Euphorion : Het motief dezer episode stamt uit de oude
sage. Faust verwekt ook daar bij Helena een zoon, Justus
Faustus, die na Faust's dood, tegelijk met zijn moeder
weer verdwijnt. Goethe gebruikt den naam Euphorion
(zoon van Achilles en Helena, vgl. aant. 7435), welke
etymologisch ook dieper zin heeft (euphoreo = vruchtbaar zijn, euphoros = behendig, schoon-gevormd) en geheel past bij den Wagenmenner in het eerste bedrijf.
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Euphorion verbeeldt hier nadrukkelijk de nieuwere poëzie,
die gekenmerkt is door den zuiveren schoonheidsdrang
van het Hellenisme èn het hartstochtelijk gevoelsleven
der romantiek. Het best is, volgens Goethe zelf, zijn bedoeling aldus weergegeven door Henriëtte von Egloffstein:
„Geboren uit Schoonheidszin en Kracht, treedt het genie
van den meesterzanger bandeloos en ontembaar de wereld
binnen. Hij streeft en zweeft, rukt zich los uit de diepte,
versmaadt den vasten bodem met zijn lichte voeten aan
te raken, grijpt in zijn wervelenden dans het vuur als zijn
liefste speelgoed, klimt van rots tot rots naar den hoogsten top van geestdrift, en, een vluchtig oogenblik door
deze in den aether meegevoerd, stort hij evenals Ikarus
ter aarde, verdwijnt en laat slechts zijn gewaad ^--- den
uiterlijken kant van zijn geest — in de hand der overlevenden achter. De moeder volgt haar kind --- dat is de
hoogste, meest vleiende lof en ook hààr gewaad blijft
achter in de hand der Kracht, die het vermag vast te
houden en voor wie het zich vervormt tot een wolkenwagen welke haar omhoog draagt."
Behalve de poëzie in het algemeen verbeeldt Euphorion
ook nog Lord Byron, die deelnam aan den Griekschen
Vrijheidsoorlog.
„Ik kon als vertegenwoordiger der nieuwste poëtische
periode niemand anders gebruiken als hem (Byron), die
zonder twijfel als het grootste talent der eeuw moet worden beschouwd. En dan : Byron is niet antiek en niet
romantisch, hij is als de tegenwoordige dag zelf. Zoo
iemand moest ik hebben. Ook voor het overige was hij
geschikt om zijn onbevredigden aard en zijn krijgshaftigheid waardoor hij in Missolunghi te gronde ging." (Ge
sprek met Eckermann, 5 Juli 1827.)
9608 Vrije vlucht : zelfs de poëzie blijft toch altijd „gebonden."
Volgens Witkowsky echter zouden deze woorden allegorisch doelen op de moderne poëzie „die door haar
elegisch karakter van haar Tuchtigen, natuurlijken zwier
beroofd is."
9644 Hermes (Mercurius), zoon van Jupiter en Maja.
9687 Het koor verliest hier zijn klassiek karakter, meegesleept
door de gevoels-exaltatie der moderne poëzie, die zich
meer op de eigen innerlijke bewogenheid richt, dan op
de zuivere klaarheid van vorm.
9808 e. v. Het smachten der nieuwere poëzie naar het buiten
de werkelijkheid liggende ideaal.
9813 Byron rukt zich los uit zijn door liefdesverwikkelingen
en dichterlijk droomen vertroebeld leven om in den Griek-
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schen vrijheidsoorlog man van de daad te worden. (Juli
1823.)
9884 Het kanongebulder der groote zeeslagen in den GriekschTurkschen oorlog.
9896 Byron stierf in werkelijkheid niet in den strijd, maar a an
dekorts.
9939 Helena, op het punt weer naar den Hades terug te
keeren, spreekt weer in klassieke versmaat.
9949 De verbinding met de Schoonheid-zelf (de godin) was
een droom gebleken, maar de heugenis ervan is goddelijk en volstaat om Faust voortaan boven al het lage te
verheffen. (Vgl. aant. 9599.)
9955 Gewaad etc. van Euphorion (den zoon) hebben andere
beteekenis als het gewaad van Helena (de moeder). Zij
slaan slechts op de nabootsing-naar-den-vorm der producten van klassieke schoonheid.
9970 e. v. Schildering van den Hades, geheel naar Homerische
motieven.
9975 Asphodelos : een weidebloem, behoorende tot de liliacaeën.
9981 e. v. „Ik twijfel niet aan ons voortbestaan, want de
natuur kan de Entelechie (de in den mensch als persoonlijkheid werkende zielskracht) niet missen. Maar
we zijn niet allen op gelijke wijze onsterfelijk, en om
zich hiernamaals als groote entelechie te manifesteeren,
moet men er ook een zijn." (Tot Eckermann, 1 Sept.
1829.)
Zoo blijven, evenals Thales (8336) ook Helena en Panthalis als met name genoemde (nl. door hun roem)
persoonlijkheden voortleven. De slavinnen echter bezitten te weinig eigen persoonlijkheid, zij hebben niet
de kracht hun meesteres opnieuw naar den Hades te
volgen, en aangelokt door het leven op aarde, lossen
zij zich op in de verschillende natuurkrachten waarmede
elks aard verwant was.
9984 „.... , omdat het voor mij een geloofsartikel is dat wij
uitsluitend door volharding en trouw in den tegenwoordigen toestand, den hoogeren trap van een volgenden
waardig en in staat hem te betreden worden, hetzij dan
hier tijdelijk, of hiernamaals eeuwig." (Brief aan Knebel,
3 Dec. 1781.)
9992 e. v. Verandering in boomen. (Dryaden.)
9999 e. v. Verandering in bergen. (Oreaden, Echo.)
10005 e. v. Verandering in beken. (Najaden.)
10011 e. v. Verandering in het druivensap. (Bacchanten.)
10033 De ezel waarop Seilenos, leermeester van Bacchos, rijdt.
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10042 Heldre dagen. — In het handschrift stond „Am klaren
Tage," hetgeen volgens Witkowsky zou bewijzen, dat
Goethe bij nader inzien den tocht van Hellas naar het
Noorden verscheidene dagen wil laten duren. Waarom?
Den omgekeerden weg legde hij in een paar uren af.
M.i. kan deze tijdsbepaling slechts symbolische beteekenis hebben, nl. als aanduiding eener periode van
rustige verdieping in het „klare" Hellenisme.
10061 Aurora : Godin van den Dageraad. Bedoeld is Greetje.
„De wolk stijgt half als Helena naar 't Zuidoosten, half
als Greetje naar 't Noordwesten." (Ontwerp van 't 4e
bedrijf.)
10077 Mephistopheles verkondigt hier weer de door Goethe
steeds heftig bestreden theorie der „Vulkanissen." (Vgl.
aant. 7503.)
10094 In Ephes. VI. 12 worden de booze geesten aangeduid
als wonende „onder den hemel" d.i. in de lucht.
10109 Moloch: 3. Mos 18, 21. Een krijgshaftige berggeest.
10121 Duivelsbrug : De Teufelsbriicke bij den St. Gotthard.
10127 Hier 't bewijs : nl. de in het rond liggende rotsen (zwerfblokken).
10131 Matheus 4.8.
10136 e. v. Het Parijs van Lodewijk XV.
10160 e. v. Versailles.
10170 e. v. Het parc de cerf van Lodewijk XV.
10176 Sardanapalus : de laatste koning der Assyriërs, berucht
om zijn verwijfdheid. Toen hij door de Meden verslagen was liet hij zich met zijn vrouwen en schatten verbranden.
10294 Italiaansch spreekwoord : „Chi scappa d'una, scappa di
cento." Wie eens ontsnapt, ontsnapt honderdmaal.
10321 In Gryphius' „Peter Squenz" wordt, evenals in Shakespeare's Midzomernachtdroom, de geschiedenis van
Pyramus en Thisbe opgevoerd door een troep kinkels.
10323 Analogie met de drie helden van David II. Samuel 23.8.
10327 Tegen de mode der ridderromans en ridderdrama's.
10345-782 De veldslag. De Faust der sage beroemt er zich op
dat alle overwinningen van Karel V aan hem te danken
waren. Ook andere toovenaars heeten verschillende
vorsten te hebben bijgestaan.
10410 e. v. Hij gordt zich tot een tweegevecht met den tegenkeizer.
10417 Herinnering aan den brand aan het slot van het eerste
bedrijf.
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10425 Bergbewoners staan, volgens volksgeloof, in verbinding
met de geestenwereld.
10430 Metaaldamp : volgens volksgeloof treden de metalen
eerst als gas op, uit welken toestand zij dan neerslaan.
10435 Kristalkijken : middel om zichzelf in een soort van hypnose te brengen waarin men visioenen krijgt.
10439 Dat Faust zich blijkbaar niet wil laten herkennen lijkt
mij niet zoo verwonderlijk als sommigen commentatoren.
Immers al had hij door zijn vlammenspel en zijn papiergeld de gunst van den keizer verkregen, door zijn roekeloos optreden met de schim van Helena had hij haar
natuurlijk weer verloren. Bovendien heeft het papiergeld den toestand van het rijk toch per slot allesbehalve
verbeterd, zoodat het maar veiliger voor Faust is den
keizer niet in de oude gedaante onder de oogen te
komen.
Necromant : geestenbezweerder.
10467 e. v. De keizer anticipeert hier Faust's eigen houding in
het vijfde bedrijf: afwijzing van magische hulp. Zichzelf
zijn 1
10475 De helm van den aanvoerder is versierd, juist opdat men
hem beter zal kunnen in het oog houden om hem te
kunnen beschermen.
10497 Der besten wensch : nl. dat de keizer zich niet persoonlijk aan het gevaar van een tweegevecht zou blootstellen.
10554 De ingewijden : de toeschouwers, destijds zeer tehuis in
spookhistories.
10584 e. v. Fata morgana : luchtspiegeling in zuidelijke landen
10595 e. v. Het St. Elmusvuur, een elektrische uitstraling, die
nu en dan als zwakke vlam op masten en kerktorens
verschijnt. Embleem van de beide Dioskuren Kastor en
Pollux, beschermers der zeevaart. St. Elmo is de patroon
der Spaansche zeelieden.
10625 Grijp: zie aant. 7083.
10712 Undinen : waternymphen.
10772 Welfen en Ghibellijnen, zie aant. 4845.
10871 e. v. Verdeeling van de rijksambten onder de vier Keurvorsten volgens de Gouden Bul. (Karel IV in 1356).
10921 Venetiaansche wijnglazen bezaten de tooverkracht om
vergif in den wijn zichtbaar te maken en den wijn zijn
bedwelmende kracht te ontnemen.
11008 Bij den bouw van een middeleeuwschen dom werd
steeds met het koor begonnen.
11035 Eerst hier blijkt het dat Faust inderdaad door zijn hulp
aan den keizer zijn doel bereikt heeft en in het bezit is
gesteld van het zeestrand. Goethe had van deze beloo-
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ving en van Faust's ridderslag die er aan vooraf moest
gaan, een afzonderlijk tooneel willen maken. is echter
niet tot de uitwerking ervan gekomen.
VIJFDE BEDRIJF
11043--11142 Philemon en Baucis : een vroom-eenvoudig paar,
namen Zeus en Hermes gastvrij op in hun hut, ter belooning waarvoor zij gespaard bleven toen een overstrooming de geheele streek verdelgde.
„Ik geef mijn paar slechts deze namen om hun karakter
beter te doen uitkomen." (Goethe tot Eckermann, 6
Juni 1831.)
11142 Faust in hoogsten ouderdom. „Faust zooals hij in 't
vijfde bedrijf optreedt, moet juist 100 jaar oud zijn, en
ik ben niet zeker of 't niet goed ware, dit ergens uitdrukkelijk te zeggen. (Goethe tot Eckermann, 6 Juni
1831.)
11143 Wat overdag door menschenarbeid gewrocht werd was
weinig, het eigenlijke werk werd verricht des nachts
door magische krachten.
11143 Lynceus : niet dezelfde als de in 9218 en 7377 genoemden, maar in 't algemeen een „scherpziend" man, met de
oogen van een los (lynx).
11189 De drie geweldige rakkers (Vechtgraag, Hebgauw en
Houdvast) die in het vierde bedrijf Faust de overwinning deden behalen, zijn ook de duivelsche drijfkrachten
van Faust's (en ieders) grootsche kultuurwerk.
11217 Bonte vogels: deernen, die als schrokkige vogels den
buit wegpikken?
11287 Ahab, Koning van Samaria, begeerde Naboth's wijngaard ; kon dien echter slechts in bezit krijgen nadat
zijn vrouw Isabel Naboth op grond van een valsche
beschuldiging had laten steenigen.
11309 Dubbel: door het dichte loof lijkt de nacht nog donkerder.
11384-11510 Zoolang Faust zich bediende van Mephistopheles'
tooverkunst was hij gevrijwaard tegen de vier vale
schimmen die alle menschelijk streven belemmeren (vgl.
het beeld der Zorg : Deel 1. 644-651). Nu Faust echter
het voornemen heeft van de magie en van Mephistopheles afstand te doen (11404) en als gewoon mensch
vertrouwend op eigen kracht zich tegenover de natuur
te plaatsen, komen zij terug. Het blijkt echter dat Faust
thans niet meer door hun invloed in zijn scheppingskracht wordt verlamd. Ontbering prikkelt hem slechts
tot nieuwe daadkracht ; Schuld (Berouw) drukt hem
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niet temeer omdat in zijn waan de grootschheid van
zijn doel de slechtheid van zijn middelen heiligt ; en als
de Zorg, die zijn hart niet meer kan doen wankelen, zijn
oogen verblindt, heeft deze (lichaams) Nood slechts ten
gevolg dat Faust zich met vernieuwde geestdrift tot
zijn arbeid wendt.
11450 Deze woorden van den honderdjarige herhalen de eed
voor zijn verbond met Mephistopheles afgelegd:
„Zoo ik mij ooit verzaad aan rust zal overgeven
Zoo zij het ook met mij gedaan." (Deel I 1692.)
11492 Ondanks zijn wil om zich van de magie te bevrijden
blijft Faust er aan gebonden door het eenmaal gesloten
contrakt.
11512 Lemuren : rustelooze spoken, die tot straf voor hun zonden moeten ronddolen. Het waren geen volkomen geraamten ; zij bezaten nog zooveel peezen en spieren dat
zij zich bewegen konden.
11531-11538 Dit doodgraverslied, dat ook Shakespeare in
Hamlet gebruikt (V. 1) werd door Goethe vertaald naar
den tekst van Lord Vaux.
11604-11843 De Graflegging: De beschrijving van den strijd
tusschen duivels en engelen om de ziel van Faust is tot
in bijzonderheden ontleend aan de beroemde fresco's
van Andrea Orcagna in het Camposanto te Pisa: de
„Triomf van den Dood" en „Het laatste Oordeel."
11605 Huis: het graf.
11610 Zoowel ziel als lichaam worden toch dadelijk opgeeischt, (door engelen, duivels en wurmen).
11639 De muil der hel: onontbeerlijk requisiet voor 't middeleeuwsch tooneel.
11691 Namelijk de zinnelijke liefde.
11695 De engelen zingen van de hemelsche liefde, maar wekken daardoor den zinnengloed des duivels op. Verg,
11950.
11699 Rozen-strooiende engelen op de fresco's van Signorelli
in den dom te Orvieto.
11840 Werkje : De poging om Faust te verderven.
11844 Ook de beschrijving van deze scène volgt een der
fresco's te Pisa, waarop het leven der Kluizenaars in
Thebais wordt afgebeeld.
Anachoreten : in de woestijn levende boetelingen uit de
eerste eeuwen van het christendom.
11854 Pater extrat;icus : De patres zijn de „Kerkvaders." Den
bijnaam „extaticus" (zich in vervoering bevindende) verkregen de heilige Antonius, Johannes Ruysbroeck en
en de Karthuizer Dionysius. „Profundus" (diep) heetten
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Bernard van Clairvaux en Thomas van Bradwardyne;
„seraphicus (verwant aan de engelen) Franciscus van
Assisi.
Goethe doelt met deze namen echter niet op bepaalde
personen, hij duidt er slechts graden van steeds zuiverder begrip en liefde mee aan.
11894 Zalige Knapen : de dadelijk na de geboorte, ongedoopt
gestorven kinderen, die nog niet gezondigd hebben
maar toch met de erfzonde zijn belast, vormen een
schakel tusschen mensch en engel. Zij moeten nog tot
hun nieuwen staat worden opgevoed.
11906 Ontleend aan Swedenborg's „Arcana coelestia." (Hemelsche geheimenissen) Volgens Swedenborg bedienden
geesten en engelen zich soms van zijn oogen om zoodoende de menschelijke wereld te leeren kennen.
11956 Van asbést : tegen 't felste vuur bestand.
11978 Faust wordt voorloopig te zijner loutering aan de zalige
Knapen als leeraar toegewezen.
11988 Docter Marianus: uitsluitend gewijd aan den dienst van
Maria.
12033 Mater gloriosa : (verheerlijkte moeder: in tegenstelling
tot de Mater dolorosa (smartdragende moeder) uit het
eerste deel.
12037 Magna peccatrix (de groote zondares) — aan wie veel
vergeven wordt omdat zij veel heeft liefgehad. (Zie
Lukas VII vers 36.)
12045 Mulier Samaritana : De Samaritaansche vrouw die Jezus
te drinken gaf. (Zie Joh. IV: 12.)
12053 Maria Aegyptiaca : De Egyptische Maria, de zondares,
die het heilige graf willende bezoeken, door een onzichtbare hand werd teruggestooten en daarop veertig jaar
boete deed in de woestijn.
Er zijn in de middeleeuwsche legenden meer voorbeelden van redding van met Satan verbondenen op voorspraak van Maria of heiligen.
12069 Una poenítentium : eene der boetelingen. Vgl. haar
gebed tot de Mater Dolorosa in het Eerste deel (3587).
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