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VOORWOORD
hooggeachte Promotor, het is me onmogelijk die woorden to vinden, welke al mijn dankbaarheid jegens u
tot uitdrukking brengen . Vele jaren heb ik genoten van uw onvergetelijke colleges en nog steeds leeft uw interpretatie van onze poezie
onverflauwd in mijn herinnering voort . Dat ik heden onder uw
leiding mijn universitaire studie mag beeindigen is - na alles wat de
laatste jaren gebeurd is - voor mij een reden tot oprechte blijdschap .
U, HOOGGELEERDE VERDENIUS, betuig ik mijn dank voor de wijze,
waarop gij mij, eerst met straffe hand, later met vaderlijke wijsheid,
ingeleid hebt in een wetenschap, welke gij met zoveel nauwgezetheid
doceerde . Gij hebt het me vaak moeilijk gemaakt en misschien ben
ik u daarvoor het meest dankbaar .
De uren, die ik onder uw gehoor mocht doorbrengen, HOOGGELEERDE ROMEIN, behoren tot de beste, die ik in mijn studententijd
gekend heb . Uw grote kennis, uw glanzende humor en uw aphoristische wijze van formuleren hebben mij steeds meer doen inzien,
dat wetenschap een geluk in zichzelf herbergt .
Min overleden leermeester TENHAEFF gedenk ik met ontroering :
de vele uren, die hij aan mij wijdde, hebben voor mij rijke perspectieven geopend.
In het Rijksmuseum heeft DR F . H. FISCHER op onnavolgbare
wijze mij het verband getoond tussen geschiedenis en schilderkunst :
zijn colleges bevatten een grote rijkdom aan gedachten en gevoelens .
HOOGGELEERDE KRAMERS, nimmer heb ik vergeefs om uw hulp
gevraagd : hoewel ik nooit uw leerling ben geweest, schonkt gij
me rijkelijk kruimkens van uw Perzische dis .
HOOGGELEERDE KU1PER, ook u ben ik dank verschuldigd voor de
moeiten, die gij u voor mij hebt willen getroosten.
Dank wil ik ook brengen aan mijn collega's van het Barlaeusgymnasium voor de wijze, waarop zij mij van hun veelzijdige en diepe
kennis lieten profiteren . Dat ik u, ZEERGELEERDE MEERWALDT, in het
bijzonder noem, zal elkeen billijken . Dat ik dagelijks van uw vriendschap, uw onuitputtehjke kennis en uw ,hertogehjk" inzicht mocht
en mag genieten, is een voorrecht, dat ik niet genoeg kan waarderen .
Tenslotte dank ik het personeel van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek ; een studie zonder de hulp van den heer OosTERBAAN en
zijn collega's is voor een oud-student van de hoofdstedelijke Universiteit schier ondenkbaar .
HOOGGELEERDE DONKERSLOOT,
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INLEIDING
Poezie wordt - het lijkt haast overbodig er de nadruk op to leggen niet op haar omvang aanvaard of verworpen en hoeveel kunstrechters
Nederland ook in de loop der eeuwen geteld heeft, hoeveel wonderlijke oordelen er ook uitgesproken of neergeschreven zijn, de criticus op wiens oordeel wij nu nog prijs stellen en die met de meetlat
gewapend de poezie taxeerde of taxeert, zal niet gemakkelijk gevonden word en. De litteraire dictatoren van de achttiende eeuwse dichtgenootschappen mogen zich schuldig gemaakt hebben aan lengteen vooral breedtemeting, het iudicium van het nageslacht is van die
card geweest, dat deze lieden nu nog slechts gelden als voorbeelden
van slechte smack en schoolmeesterij . Voor den modernen poezieminnaar speelt de omvang van een gedicht geen enkele rol . Zo
lijkt bet althans .
En toch spreekt de quantiteit bij onze appreciatie een woordje mee .
Wij mogen nog zulke lettervreters zijn, sommige der uitermate lange
gedichten van Vondel of Florence van Potgieter schrikken ons of
door hun lengte en buiten de vakkringen, aan wie de taak is opgelegd
zo min mogelijk ongelezen to laten, zullen er weinigen gevonden
worden, die deze teksten voor hun litterair plezier ter hand nemen .
De vele, vele uren, die nodig zijn om al deze letters slechts to lezen,
om nog maar met eens to spreken van begrijpen en doorleven, doen
hen aarzelen : zij willen gaarne aannemen, dat bet meesterwerken zijn
van onze vaderlandse letterkunde, maar overigens blijven bet gesloten
sieraden van de boekenkast .
Een niet veel beter lot is het zeer kleine gedicht beschoren, dat een
dergelijke onaanzienlijke omvang kan hebben, dat bet als bladvulling
ongelezen blijft. Zo is het to verklaren, dat onze epigrammatische
poezie bijna geheel onbekend bleef en dat nog slechts bier en daar
een enkel voorbeeld tot lering en vermaak van scholieren to vinden
is in schoolleesboeken, door den enen bloemlezer van den anderen
overgenomen.
Bij de beoordeling van het proza is, mutatis mutandis, hetzelfde
het geval. Niet iedereen heeft na de eerste lezensvreugde van de
vroege jeugd, nog de moed volumineuze trilogieen to verzwelgen en
men geeft de voorkeur aan een wat bondiger roman, terwijl in ons
land aan de andere kant een eigenaardige afkeer to bespeuren valt
van bet korte verhaal : men ziet dit soms aan voor de schepping van
een halfwas, die nog niet in staat is een roman to componeren . Ook
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bier is de quantiteit een niet geheel to verwaarlozen factor .
Edgar Allan Poe heeft zich met bet vraagstuk van bet lange en
korte gedicht bezig gehouden in een voortreffelijk essay, The poetic
principle 1 en getracht aan to geven, waarom de quantiteit een belangrijke factor in de poezie is. Ook al zou dit betoog niet bet laatste
woord zijn, dat bier to zeggen is, en meer een persoonlijke opvatting
vertegenwoordigen, die geheel bij Poe's karakter lijkt to behoren,
dan zijn toch nog de opzet en uitwerking van zijn gedachtengang
belangrijk genoeg om als uitgangspunt van onze overleggingen to
dienen .
Poe doet een poging aan bet gedicht zowel naar boven als naar
beneden een limiet to stellen, grenzen of to bakenen, waar tussen wel
waar boven en waar beneden geen poezie kan bestaan.
In de eerste plaats wordt over de lengtelimiet gesproken
"I hold that a long poem does not exist . The value of the poem is
in the ratio of this elevating excitement . But all excitements are,
through a psychal necessity, transient . That degree of excitement
which would entitle a poem to be so called at all, cannot be sustained
throughout a composition of any great length . After the lapse of half
an hour, at the very utmost, its flags-fails-a revulsion ensues- and then
the poem is, in effect, and in fact, no longer such ."
En even verder :
"In regard to the Iliad, we have, if not positive proof, at least very
good reason, for believing it intended as a series of lyrics ; but, granting the epic intention, I can say only that the work is based in an
imperfect sense of Art ."
Een Lang gedicht is "simply a flat contradiction in terms ." Wij
zouden de mening van Poe, dat een groot episch gedicht slechts een
fictie is, en uit kleine lyrische gedeelten bestaat, niet graag zo maar
onderschrijven, to meer niet, omdat dit oordeel niet gevormd lijkt
op grond van een min of meer aanwijsbaar tekort van den dichter
van een dergelijk groot gedicht, die niet in staat is gebleken zijn grote
plannen to verwerkehjken, maar alleen op bet feit, dat Poe's eigen
concentratievermogen to gering was bet gedicht in zijn geheel to
genieten . Deze ervaring lijkt allerminst geschikt, om er algemene
conclusies uit to trekken .
Maar men moet zich niet voorstellen, dat Poe in dit essay een
apologie houdt voor bet zeer korte gedicht . De voorbeelden, die
1 . The Works of Edgar Allan Poe, ed . b y John H . Ingram, vol. III, p . 197 vv.
London, z. j .
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hij aanhaalt als voortreffelijk geslaagde gedichten, zijn toch altijd
wel een dertig regels lang en zelfs waarschuwt hij tegen bet al to korte
gedicht, dat ,degenereert" tot een epigram, een dichtsoort, die hij
blijkbaar beneden bet minimum acht .
"On the other hand, it is clear that a poem may be improperly
brief. Undue brevity degenerates into mere epigrammatism . . A very
short poem, while now and then producing a brilliant or vivid, never
produces a profound or enduring effect"'.
En hiermede zijn, althans voor Poe, de grenzen van bet gedicht
vastgelegd, naar boven gevormd door de grens, waar boven de lezer
niet in staat is zich langer to concentreren en bet gedicht dus eindigt
door gebrek aan uithoudingsvermogen, zonder hetwelk poezie nu
eenmaal niet gelezen kan worden, naar beneden door de grens, waar
onder gedachten en gevoelens geen ,ruimte" kunnen verkrijgen om
in de taal volledig verwerkelijkt to worden .
Wel beschouwd gelden deze grenzen evenzeer voor den dichter
als voor den lezer, voor den eerste wellicht in nog sterker mate . Indien
toch de lezer niet in staat is, een groot gedicht in zich op to nemen,
omdat hem daartoe de spankracht ontbreekt, hoeveel moeilijker
moet bet dan voor den dichter zijn een omvangrijk gedicht to scheppen, waarin hij voortdurend zijn beeldend vermogen en vormkracht
weet to handhaven. Het is jammer, dat Poe zijn eigen theorie niet
heeft kunnen toetsen aan, bijvoorbeeld, Gorters Mei, een zeer lang
gedicht, dat den lezer nog steeds uren lang kan boeien en door den
dichter in korte tijd geschreven is ; ook de kleine gedichten van zijn
landgenote Emily Dickinson (in omvang vaak niet groter dan een
epigram), die toch werkelijk niet to kort schieten in "profound or
enduring effect," zouden belangrijk materiaal voor hem geweest zijn .
Dat een groot publiek eertijds lange verhalende gedichten van De
Genestet met enthousiasme heeft aangehoord, telkens wanneer de
dichter zijn producten voordroeg, pleit niet tegen Poe's stelling, maar
wel tegen bet dichterlijk gehalte van Sint-Nicolaasavond en aanverwante poezie . Een dergelijk succes zou met een groot gedicht van
A. Roland Holst of zelfs met Mei a priori uitgesloten zijn .
Met dit al blijkt een grote figuur als Poe de omvang van een gedicht toch een factor van betekenis to vinden . Voor deze studie is
slechts datgene, wat opgemerkt wordt over bet kleine gedicht, van
belang.
Daarom mag bier nog eens de vraag gesteld worden, of er wer1 . t.a .p . p . 199.
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kelijk een limiet bestaat, waar beneden poezie een onmogelijkheid is .
Of anders gezegd : Heeft een gedicht een zekere lengte nodig, om
zuivere poezie to worden en indien dit als zeker aangenomen wordt,
waar ligt dan die grens?
Poe geeft hier niet een nauwkeurig antwoord op ; wel zegt hij,
dat epigrammatische poezie slechts een oppervlakkige indruk to
weeg kan brengen, maar dat een diep en blijvend effect niet verwacht
mag worden . Het epigram is een belle, doch slechts even opfJikkerende
vlam en de indrukken, die dit kortstondig licht nalaten, zijn van to
korte duur, dan dat ze in ons geheugen zouden beklijven .
Wij zullen later op bet begrip „epigram" terugkomen, maar er zij
nu reeds opgemerkt, dat dit woord weinig zegt over de lengte van
bet gedicht : wie wel eens in Martialis gelezen heeft, weet, dat in diens
epigrammatische poezie gedichten voorkomen van vrij aanzienlijke
lengte, een lengte, die ongeveer overeenkomt met de maat, die
Poe als ideaal wil zien : een dertig regels . Poe heeft dit soort epigrammen zeker niet bedoeld, maar de betekenis van bet woord
epigram, volgens algemeen gebruik, beperkt tot een gedichtje van
enkele regels .
Er dient direct toegegeven to worden, dat inderdaad verreweg bet
grootste deel van dit soort poezie mist, wat lyriek in bet algemeen
haar glans en schoonheid verleent . De pit en bet merg mogen veel
vergoeden, dat neemt niet weg, dat den lezer van epigrammatische
poezie iets onthouden wordt, wat lyriek pleegt to geven : de plastiek
kan nauwelijks tot ontplooiing komen, de mogelijkheden zijn zo beperkt, dat meestal bet persoonlijke en individuele een mindere plaats
innemen, dan in de lyriek vereist is ; ook bet muzikale element komt
niet tot zijn recht . Wie vertrouwd is met de zeventiende eeuwee epigrammatiek weet, dat bijvoorbeeld Vondel in kleine gedichten
nimmer zijn meesterschap heeft kunnen tonen, omdat hij zich in de
beperkte ruimte, die bet epigram hem bood, niet kon ontplooien .
En hoe weinig bet eigen geluid van den dichter to horen valt in bet,
in oorsprong epigrammatische, Perzische kwatrijn, blijkt wel uit bet
feit, dat op poetische gronden niet uit to maken is, welke van de vele
duizenden kwatrijnen, die op naam staan van Omar Khayyam, terwijl bet auteurschap in geen enkel opzicht zeker is, in werkelijkheid
aan hem toegeschreven mogen worden ; vele tijdgenoten en tientallen
Perzische dichters, die eeuwen na hem geleefd hebben, schreven talloze kwatrijnen, die niet van bet werk van Omar Khayyam to onderscheiden zijn . Dat zowel Leopold als Boutens er in geslaagd zijn cen
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eigen cachet aan hun kwatrijnen to geven, is een grote en haast ongelooflijke uitzondering .
Poe heeft in zekere zin gelijk, als hij bet zeer korte gedicht terzijde
schuift als een onvolmaakte en onvolgroeide vorm . De lezer krijgt
immers nauwelijks de gelegenheid zich vertrouwd to maken met
sfeer en gedachte en zo hij de gewoonte heeft gedicbten hardop to
lezen, is de stilte reeds ingevallen, voordat hij zich bewust is, dat de
stilte doorbroken werd, en wellicht zal hij eerst na herhaald lezen
al datgene, wat toch in die enkele regels verborgen ligt, verstaan .
Uit deze enkele overwegingen zouden we nu reeds een voorlopige conclusie willen trekken, die aan bet eind van ons betoog een
meer vaste vorm zal aannemen . Al zijn er grote bezwaren aan to
voeren tegen bet zeer kleine gedicht, dat to weinig de persoonlijkheid
van den dichter kan demonstreren, Leopold en Boutens zullen de
zeer tastbare bewijzen leveren, dat een werkelijk groot dichterschap
ook in enkele regels zich kan verwerkelijken : bij hen toch blijkt bet
kwatrijn een zeldzaam pregnante, gekristalliseerde dichtvorm to zijn .
En toch heeft Poe gelijk : aan bet gedicht zijn grenzen gesteld, die
de dichter, indien hij dichter wil blijven, niet kan overschrijden, een
grens, waaraan de meesten van zijn kunstbroeders gebonden blijken
to zijn, in bet bijzonder de componist, die „de ruimte moet hebben"
om muziek to schrijven en die in enkele maten niets tot stand kan
brengen .
Zeker is bet, dat bet korte gedicht aan den dichter zulke ontzaglijke eisen stelt, dat slechts de grootsten in staat blijken de moeilijkheden, die zich voordoen, to overwinnen .
Indien we aan de andere kant op goede gronden aannemen, dat bet
zeer korte gedicht een uiterst geconcentreerde en soms zeer rijke
dichtvorm is, dan zouden we, tot bet absurde doorredenerend, tot
de conclusie kunnen komen, dat een minimaal aantal regels, ja zelfs
een minimaal aantal woorden, voortreffelijke poezie zou kunnen
opleveren, indien de dichter maar in staat was, zijn taal zo to beheersen, dat hij met die enkele woorden zijn gevoels- en gedachtenwereld
vorm kon geven.
Al ligt naar onze overtuiging de grens, beneden welke een gedicht
bestaan kan, lager dan Poe aangeeft, die grens bestaat natuurlijk en
daar beneden ligt een gebied, dat, poetisch gesproken, ,niemandsland" is.
Een anecdote, die ons slechts van mondelinge overlevering bekend
is en wel geheel op fantasie zal berusten, vertelt van de dichters, die
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de Muiderkring vormden, dat dezen elkaar de loef trachtten of to
steken in dichterlijke beknoptheid . Toen een van hen zijn disgenoot
met vleesnat overgoot, voegde hij er het volgende „gedicht" aan toe :
Vet
Smet.

Vondel stiet den dader aan, terwijl hij zei :
Ik
Tik .,

daarmee wel even veel regels en woorden gebruikend, doch minder
letters . Ondanks deze rijmproeven, mag toch wel aangenomen worden, dat met twee woorden geen poezie mogelijk is .
In de werkelijke poezie komt wel een heel enkele maal een gedichte
voor, dat niet groter is dan een regel . In het tweede deel van Herman
Gorters Verzen is een dergelijk „gedicht" to vinden, dat door
Gorter wel niet bedoeld zal zijn als een afgesloten geheel ; vermoedelijk is het een notitie, die na zijn dood, terwille van de volledigheid,
gepubliceerd is .
Deze regel luidt als volgt :
Een moschje . Zacht trilt de wind zyn borstveer jes 1 .

Gorter, die ons tot voorbeeld diende van den dichter, die glansrijk
Poe's lengtegrens wist to slaan, heeft vele malen kleine gedichten geschreven, die ,onder de maat" bleven en die toch tot het beste behoren, wat hij schreef, daarmede alle theorieen over lengtematen to
niet doende. Maar de regel, die wij hierboven aanhaalden, kan toch
niet als een „record" beschouwd worden . Het mag dan een dichterlijke impressie zijn, die in het geheel van Gorters oeuvre een plaats
inneemt, een „gedicht" is het niet, op zijn hoogst een dichterlijke
kanttekening, zoals die bij impressionistische dichters wel meer aangetroffen wordt . Een gedicht veronderstelt toch altijd vormgeving
en van vormgeving is hier nog niet of nog nauwelijks sprake .
Voordat we de tweeregelige gedichten bespreken, een enkel
woord over de drieregelige . De terzine op zich zelf is een vorm, die
in onze poezie niet voorkomt en die vermoedelijk in de Europese
litteratuur evenmin een plaats inneemt . Gorter schreef wel enkele
drieregelige gedichten, maar we dienen die op dezelfde wijze to be1 . Herman Gorter, Ver{en, Tweede Deel, 1928, p . 43 .
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oordelen als het hierboven besproken eenregelige . Ook andere, moderne dichters (Greshoff bijv .) schreven enkele malen gedichtjes in
deze vorm, maar het blijft een uitzondering, misschien wel omdat
de drieregelige vorm een onvoltooide indruk maakt . De terzine heeft
een dienende taak in het sonnet en in de gedichten, die in terzinen
geschreven zijn, waarbij door het rijm (a-b-a, b-c-b, enz .) de terzinen
in een groter verband zijn ingeschakeld .
Het tweeregelig gedicht verdient om verschillende redenen onze
bijzondere aandacht en wel voornamelijk, omdat het tweeregelig,
rijmend gedicht de meest primitieve, oorspronkehjke dichtvorm geweest moet zijn . Het rijm toch, een van de fundamentele factoren
van onze poezie, vindt zijn eenvoudigste toepassing in twee regels,
die door een rijmwoord hecht aan elkaar gesmeed zijn .
Hieruit mag niet geconcludeerd worden, dat de oudste rijmende
poezie een tweeregelig vers geweest is . Dat is bij de late schriftelijke
overlevering van de dichtkunst ook niet to verwachten . Maar zelfs
indien we een veel vroegere poezie rijk waren, zou dit niet het geval
zijn, daar de eerste rijmproeven wel nooit aan het papier toevertrouwd
zullen zijn : de dichtkunst is in oorsprong geen geschreven kunst
geweest. De dichter, die, als eerste, regels op elkaar liet rijmen, en
zo tot zijn eigen verwondering een nieuw en machtig element, vermoedelijk toevallig, aan de poezie toevoegde, is niet begonnen met
een groot vers to schrijven, maar met twee rijmende regels .
De eerste variatie op dit eenvoudig thema moet het vierregelig
gedicht geweest zijn, dat op twee manieren gecomponeerd kan
worden : een vorm, die ontstaat door de verdubbeling van het tweeregelig vers (a-a-b-b) of de iets ingewikkelder vorm met gekruist
(a-b-a-b) of omarmend rijm(a-b-b-a) .
Natuurlijk is uit de twee- en vierregelige verzen zeer spoedig, of
misschien wel tegelijkertijd, het gedicht ontstaan, dat uit een aaneenschakeling van twee- en vierregelige coupletten is opgebouwd, terwijl
variaties in rijmschema en grootte der coupletten een volgende stap
moet zijn geweest.
Uit het hierboven gezegde mag blijken, hoe nauw verwant het
twee- en vierregelig gedicht zijn en als we er ons dan nog rekenschap
van geven, dat een tweeregelig gedicht, waarvan elk der regels een
vrij aanzienlijke lengte heeft, gelezen wordt met een caesuur in elk
der regels, zodat we kunnen menen met vier korte regels to doen to
hebben, dan wordt het verband tusschen deze twee dichtvormen
nog hechter. Een mooi voorbeeld ter toelichting is het Perzische
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kwatrijn, dat ontstaan is nit een tweeregelig gedicht en eerst later in
vier regels geschreven werd . We denken bovendien aan bet Griekse
distichon, dat ook door de caesuur vaak klinkt als een gedicht van
vier regels.
We keren terug naar de vraag, of een tweeregelig gedicht poezie
kan zijn, of onder bet oordeel van Poe valt . Deze vorm treedt na de
Middeleeuwen, waarin, zover we weten, geen tweeregelige gedichtjes aangetroffen worden, zeer vaak naar voren, vermoedelijk
wel onder invloed van Latijnse voorbeelden, die op hun beurt een
Griekse vorm als voorbeeld gehad hebben . De middeleeuwse dichter
beschikte over een lange adem, niet immer ten voordele der poezie,
die door breedsprakigheid en onnodige herhaling vaak aan kracht
en intensiteit verloor. De kortere lyriek vormt een kleine minderheid
tegenover de verhalende en lerende poezie, al zijn de hoogtepunten
toch vooral in de kortere verzen to vinden .
Het large gedicht blijven we ook na de Middeleeuwen voortdurend aantreffen, ook al gaat, dank zij de Renaissance, een geconcentreerder vorm hoogtij vieren . We denken natuurlijk in de eerste
plaats aan bet sonnet. Maar naast Huygens' en Cats' breed opgezette
gedichten, komt bet epigram zijn eigen plaats opeisen, een plaats,
die tot bet einde van de achttiende of bet begin van de negentiende
eeuw hardnekkig verdedigd wordt .
De achttiende en negentiende eeuw hebben zich echter in grote
trekken niet om hun toekomstige lezers bekommerd : zij eisten bet
volle pond en den nieuwsgierigen onderzoeker worden vele uren
gevraagd om de onmatig uitgedijde pennevruchten to lezen en min
of meer to verwerken . Het is overbodig namen to noemen of regels
to tellen . ledereen, die uit deze eeuwen zijn leesstof heeft geput, herinnert zich de belangstelling, waarmee hij de nog komende pagina's
heeft geteld en hoe hij de tijd berekend heeft, die hem nog scheidde
van de voleinding van zijn taak . Zelfs de meest verstokte aanhanger
van Potgieter of Ten Kate heeft bet einde vaak meer geprezen dan bet
begin .
Het kleine gedicht, bet epigram of puntdicht, handhaaft zich op
de grens tussen de erkende poezie en de ontspanningsgebieden, waar
dichterlijke grappenmakers hun kunststukken vertonen .
Zodra de Tachtigers bet woord overnemen, komt, met de
hernieuwde populariteit van bet sonnet, bet gespannen, omgrensde lyrische gedicht in bet middelpunt van de belangstelling .
Het grote gedicht verliest zijn centrale plaats en keert slechts nu
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en dan terug om den lezer van zijn bestaansrecht to overtuigen .
Marsman heeft het als een vermageringsproces der poezie gevoeld
en gemeend, dat een dichtkunst, die niet meer in staat is groot werk
to scheppen, aan waarde inboet en hij juichte, zodra er weer eens een
groot gedicht verscheen, over een dergelijke bloei der letteren (Mok's
Kaas en Broodspel wordt door hem op een lijn gesteld met Mei
van Gorter!) .
In de allerlaatste tijd wint het grote gedicht weer aan betekenis,
al was het alleen maar door de verschijning van Aafjes' werk, door
enkele grotere gedichten van Nijhoff (relatief groot), Roland Holst
en enkele anderen .
We zullen in onze moderne poezie echter bijna geheel tevergeefs
zoeken naar tweeregelige gedichten . Daarvoor moeten we ver
teruggaan naar de echte epigramdichters als Roemer Visscher, Jeremias De Decker, Jan Vos en enkele malen bij Vondel . Later vinden
we ze bij Staring en De Genestet en ook, als uitzondering, bij Verwey
en als zuivere lyriek bij Gorter . Enkele voorbeelden mogen ter
illustratie volgen, om een indruk to geven wat het puik der dichteren
in twee regels wist to presteren .
Allereerst twee bekende gedichtjes van Vondel, een grafschrift
voor Hugo de Groot en een „grafschrift op zichzelven"
OP DEN HEER HUGO DE GROOT

Twee kisten bergden Huig de Groot
d'Een levendig; maer d'ander doot.
GRAFSCHRIFT OP ZICHZELVEN

Hier leit Vondel zonder rouw,
Hij is gestorven van de kouw 1 .
We doen den beroemden dichter geen onrecht aan, als we beweren,
dat deze regels weinig met echte poezie to maken hebben .
Staring maakte tweeregelige gedichten o .a. als opschriften boven
de begraafplaats van Vorden :
Uit nacht rest morgenrood :
Bet leven uit de dood 2.
1 . W. B . uitgave, iv, 622 en x, 28 .
2. K . L . P. Bosman, De puntdicbten
Lett. Panth .)

van A . C. W Staring, p . 47 . (K! .
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En De Genestet dichtte de overbekende regels :
INDIVIDUALITEIT
„Wees u zelf!!" zei ik tot iemand;
Maar by kon niet : hg was niemand.

Uit het verzamelde materiaal nog een enkel voorbeeld van moderne
dichters : Verwey, Gorter en Leopold. Ook in het werk van deze
groten blijken de beperkte mogelijkheden van het tweeregelig gedicht .
Allereerst Verwey :
DICHTER ALLEEN
Dichter alleen? Maar vriend, geen sterveling die u zal steunen!
Kies tegelyk u een Kerk 3f een party in den Staat
DE WERELD
Vieren doet de wereld alleen wie haar dienen en vleien,
Nooit wie haar vorstlyk beschenkt, niets van haar schatten begeert 1 .

En Gorter
DE MUZE
Eene die ik liefheb, en nooit gezien,
gaat onzichtbaar door 't koele kamerlicht .

Zonder titel :
0 diep en dieper stygt de een'ge Schoonheid
Van uit den mensch op die de Eenheid kent! 2

Twee voorbeelden uit het werk van Leopold :
Geef voer aan duiven, kwartels en patryzen alien
en eenmaal zal een phoenix in uw netten vallen .
De booze daad vliegt over duizend mylen,
de goede werken gaan de poort niet uit 3 .

Wat is de bedoeling van deze en dergelijke gedichtjes, uit verschillende tijdperken van onze poezie? De voorbeelden van Gorter uitgezonderd, treft ons in deze en in honderden andere tweeregelige gedichtjes, dat de opzet en de betekenis anders is dan van lyriek in het
algemeen . De oorsprong ligt namelijk niet in een ontroering, maar
1 . A . Verwey, Volledige Dichtwerken, i, 808, 813 .
2 . H . Gorter, School der Pogie, ii, 5 en 26.
3 . J . H . Leopold, Verren ii, 75 en 86 . (1926) .
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de denkende dichter is voornamelijk aan bet woord . Het uitgangspunt ligt in een overweging, een reflectie .
Wat we over bet eenregelig gedichtje van Gorter opmerkten,
geldt ook voor de tweemaal twee regels van dezen dichter, die we
hierboven citeerden. In bet bijzonder is De Muze een impressionistische krabbel, de kinderlijk-zingende belijdenis van de onzichtbare
aanwezigheid der inspiratrice . Maar bet andere voorbeeld van Gorter
sluit meer aan bij de algemene strekking van tweeregelige gedichtjes .
Het lijkt een zeer korte samenvatting van Gorters denkbeelden aangaande de schoonheid, die in der mensen eenheid to vinden is . Ook
bier is bet dus een gedachte, welke de grondslag vormt voor een gedicht in poten tie .
Leopold geeft een glanzende vorm aan een algemene gedachte,
die in nuchterder Nederlands luidt : Wie goed doet, goed ontmoet .
Het tweede voorbeeld behoeft geen commentaar : bet is een gerhythmeerd spreekwoord of wellicht beter een dichterlijk gevormde
spreuk, die naast vele andere levenslesjes een gepaste wandspreuk
zou zijn, zoals die in ons land zo bemind worden .
In de klassieke spreukvorm geeft Verwey zijn gedachten weer die,
naar hun inhoud, vlak naast de voorbeelden van Leopold staan .
Staring brengt troost . De Genestet leert of berispt, Roemer Visscher
spot of maakt een grapje en De Decker geeft zedelessen op rijm .
Samenvattend willen we zeggen, dat bet tweeregelig gedicht bijna
altijd een puntige spreuk vormt of den lezer vergast op een nauwkeurig toegemeten wijsheidsdruppel, terwijl er in de moderne poezie
voorbeelden to vinden zijn van een poetische impressie .
Over bet tweeregelig puntdicht spreken we bier niet : bet levert
geen andere gezichtspunten op dan bet vierregelige, dat we later
uitvoerig zullen bespreken .
Als we nu nader ingaan op bet vierregelig gedicht in onze poezie
en ons gaan bezighouden met de mogelijkheden, die bet kwatrijn den
dichter biedt, en tevens willen trachten aan to tonen, dat deze vorm
inderdaad poezie heeft voortgebracht, en dus als de kleinste dichterlijke vorm aangemerkt moet worden, willen we ook ver over de
grenzen van ons eigen land en onze eigen tijd zien. Het zal nodig
blijken to zijn, de zeer internationale en in alle tijdperken voorkomende vorm vergelijkend to beschouwen, terwijl er bovendien op
gewezen zal moeten worden, hoeveel overeenkomst onze epigrammatische kwatrijnen hebben met de Griekse en hoezeer de Perzische
kwatrijnen onze poezie beinvloed hebben .
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HET KLASSIEKE VIERREGELIGE GEDICHT
Nadat we in de inleiding tot de conclusie gekomen zijn, dat bet eenen drieregelig „gedicht" in de Nederlandse litteratuur niet of nauwelijks voorkomt en wij iets gezegd hebben over tweeregelige poezie,
gaat onze belangstelling nu uit naar het vierregelig gedicht, dat,
zoals we reeds opmerkten, in die dichtkunsten, waar bet rijm een van
de bindende en belangrijkste elementen is, een oervorm der dichtkunst is geweest en nog steeds een van de meest frequente onderdelen
vormt, waaruit bet, in coupletten opgebouwde, gedicht is samengesteld.
Hoezeer de Nederlandse dichter zich aangetrokken gevoelt tot
bet vierregelig couplet, kan iedereen controleren, die een willekeurige
dichtbundel ter hand neemt. Zelfs indien een vierregelig couplet door
een enjambement aan bet volgende verbonden is, wordt toch door
vele dichters voor het oog de vierregelige couplettenbouw gehandhaafd.
Het leek ons niet onwaarschijnlijk, aan to mogen nemen, dat de
eenvoudigste variatie op bet eenvoudige tweeregelige gedicht (a-a)
wel de toevoeging van een tweede rijmwoord moest zijn, waardoor
de volgende vorm ontstond : a-a-b-b, wat nets anders is dan een aaneensluiten van twee tweeregelige gedichtjes . Telkens wanneer een
nieuw rijmwoord ingevoerd werd, werd het couplet twee regels
langer. Sommige dichters lieten een ruimte open tussen elke twee
regels, anderen voegden vier, zes, acht of meer regels aan elkaar.
Zodra bet gekruist of omarmend rijm (a-b-a-b of a-b-b-a) gebruikt
werd, werden vier regels hechter en organischer aan elkaar verbonden
en ontstond een vierregelige eenheid, die wij met een, eerst laat in
onze taal gebruikelijk, woord kwatrijn noemen . Met de kwatrijnen
van Leopold en Boutens krijgt deze term eerst burgerrecht . Voordien
komen we wel de Franse vorm ,quadrain" of,, quatrain" tegen, o . a.
bij Focquenbroch, Bilderdijk en Beets, maar in bet algemeen wordt
aan bet vierregelig gedicht geen eigen naam gegeven . Het ontbreken
van een eigen naam voor deze dichtvorm in vroeger eeuwen, heeft
ons er toe gebracht, de moderne naam ook to gebruiken voor de
oudere litteratuur.
Deze, bet meest voor de hand liggende, rijmmogelijkhedenblijven
naast vele ingewikkelde rijmschemata, de grondvormen der poezie .
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Hoezeer juist bet vierregelig gedicht de meest in ons gehoor liggende
vorm is, blijkt wel uit bet feit, dat kinderliedjes en refreinen van
cabaret- en dansliedjes bijna altijd deze vorm hebben .
Hoe rijk en zwierig sinds de Renaissance de vorm der poezie ook
mag worden, hoe bij dichters als Vondel en Boutens elke formeeltechnische moeihjkheid ook spelenderwijs overwonnen lijkt, naast
deze verscheidenheid en grandioze vormenweelde treedt toch steeds
opnieuw de oervorm van bet gedicht to voorschijn, onaangetast en
onberoerd, steeds eender en steeds nieuw . Hoe vaak zien wij niet, dat
dichters in de aanvang van hun poetisch werk experimenteren met
nieuwe vormen, maar later weer terugkeren tot de beproefde, oude
en oorspronkelijke vormen ; hoe vaak vinden ze juist in die dichterlijke vormtradities hun klassiek evenwicht .
Maar niet alleen de rijmende poezie, eveneens de dichtkunst die
haar vorm to danken heeft aan bet metrum lijkt wel door een poetische wet gebonden to zijn aan twee en vier regels als grondvorm ;
bet distichon is een van de opmerkelijkste vormen van de klassieke
litteratuur : hexameter en pentameter vormen een organische eenheid,
welke door metrum en rhythme tot stand gebracht wordt. Schiffer
heeft in een distichon die eenheid trachten nit to drukken
Im Hexameter steigt des Spring quells flussige Saule ;
Im Pentameter drauf fallt sie melodisch herab.
In de Griekse poezie vinden we bet distichon als bet fundament
van de epigrammatische poezie . Daarnaast is bet dubbele distichon
(tetrastichon) een zeer gebruikelijke vorm, terwijl de dichter natuurlijk vrij is evenveel disticha aan elkaar to voegen, als hem goed dunkt.
In afwijking van onze poezie, treffen we in de Griekse epigrammatiek vrij geregeld drieregelige gedichtjes aan, die voor ons gehoor
onaf en to open klinken, wat de Griek er wellicht niet in gevoeld
heeft.
Het gedicht, dat opgebouwd is uit coupletten van vier .regels, zal
onze aandacht verder niet trekken, maar alleen bet vierregelige gedicht, dat een gesloten eenheid vormt, willen we nader bekijken ;
niet de epigrammatiek, maar bet kwatrijn, dat in de epigrammatische
poezie zo een belangrijke plaats inneemt, zal ons bezig houden .
Voordat we bet Griekse tetrastichon onder de loupe willen nemen,
is bet belangrijk nog terloops to wijzen op enkele andere dichtkunsten,
die bet vierregelig gedicht als oervorm kennen .
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Allereerst noemen we de Spaanse copla's, die aan het eind van
onze studie een aparte plaats zullen innemen .
Prof. T. J. Bezemer vermeldt in zijn Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht, dat in deze Oosterse dichtkunst de vierregelige
pantoen met een rijmschema a-b-a-b, tot de oudste typen gerekend
moet worden 1.
In de Oud-Indische poezie vindt men, blijkens Muziek der
Spheren 2 lyrische en erotische kwatrijnen, waarvan we twee voorbeelden laten volgen
Wanneer min liefste voor my staat en
ik zyn lieve woorden hoor,
Weet ik niet wat min lichaam zyn wil :
enkel oog of enkel oor .. .
En het zeer „moderne" kwatrijn :
Zij praat met den een, terwyl ze
al coquet naar een ander kykt,
En in haar hart aan een derde
denkt ; wat is liefde voor een vrouw?
We behoeven op deze plaats niets to zeggen over de Perzische
kwatrijnen, die nog uitvoerig besproken zullen worden .
Indien uit deze voorbeelden van zeer oude kwatrijnen geconcludeerd zou mogen worden, dat in vele dichtkunsten deze vorm een
der meest oorspronkelijke is 3, en dat deze vorm autochthoon,
zonder invloeden van buiten, ontstaan is, zou het voor de hand liggen,
dat ditzelfde ook voor onze poezie het geval is . Bij gevolg zou het
niet nodig zijn, onze kwatrijnen van vele eeuwen op enigerlei wijze
in verband to brengen met vierregelige gedichtjes uit vreemde
dichtkunsten.
Maar zo eenvoudig is de zaak niet . In onze middeleeuwse poezie
is het vierregelig gedicht een uitzondering, doch zodra de Renaissance ons land bereikt, krijgt het plotseling een, quantitief belangrijke,
plaats en het houdt deze plaats gedurende de volgende eeuwen, voornamelijk in de epigrammatiek. Dit vierregelig gedicht is dus niet een
rechtstreekse voortzetting van een oude Nederlandse vorm .
1 . Deventer, 1943, p . 57 vv .
2 . Deel I, Utrecht, 1944, p . 45 en 47.
3 . Zie artikel van Dr J . D . Meerwaldt, Centaur, jg . 1946, p . 653 .
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Dat die bekendheid van het kwatrijn in deze epigrammatische
omgeving niet vreemd zal zijn geweest aan de dan actuele studie der
Latijnse litteratuur, ligt voor de hand, zodat de onderzoeker van
onze epigrammatische vierregelige gedichtjes zich een beeld zal
dienen to vormen van het Romeinse equivalent . Even voor de hand
liggend is het, dat de Romeinse epigramdichters een litterair genre,
dat een Griekse naam draagt, niet zelf gecreeerd hebben, maar dat
de oorsprong to zoeken is in Griekenland .
En zo belanden we via Rome in de Griekse epigrammatiek. Het is
niet onze taak to onderzoeken, welk verband er bestaat tussen de
Griekse en Romeinse epigrammatiek . Wel weten we, dat de Romeinse
epigramdichter bij uitnemendheid, Martialis, Griekse voorbeelden
gekend heeft en een zekere invloed daarvan heeft ondergaan, terwijl
het zeer goed mogelijk is, dat hij op zijn beurt invloed heeft uitgeoefend op het late Griekse epigram 1.
Als we nu, voordat we de Nederlandse epigrammen van vier
regels gaan bekijken, eerst een indruk willen geven van de Griekse,
is dit dus geen toevallige of onverantwoorde methode en spoedig
zal blijken, hoeveel overeenkomsten er tussen het Griekse en Nederlandse kwatrijn zijn aan to wijzen . Dat die overeenkomst niet op
directe ontlening berust, hopen we aan to tonen .
Zodra de Renaissance haar blijde intocht doet in ons land en het
heimwee naar het Romeinse Zuiden onze dichters overvalt en hen
tot nieuw leven wekt, als achter Rome het blanke Griekenland opdoemt als verste en diepste achtergrond, wordt onze gehele litteraire
cultuur met het klassieke zuurdesem doortrokken . Het duurt niet
lang meer, of Nederlandse Martialisfiguren publiceren hun epigrammatischepoezie en zo weinig wordt de afkomst van het genre geheim
gehouden, dat de erenaam,,tweede Martiael" als hoogste hulde geldt 2.
Over het Griekse epigram horen we geen woord, maar langs de
hierboven omschreven weg geraken we toch in de werkelijk ontstellend rijke Griekse epigrammatische poezie. Voor onze verbaasde
ogen ontsluit zich een wereld, waarvan we wisten, dat de rijkdommen groot waren, maar dat ook in deze poezie van de eenvoud zoveel to genieten viel, wisten we niet .
Het is niet in de eerste plaats onze taak de lof to zingen van deze
1 . Zie hierover : K . Prinz, Martial and die Griechische Epigrammatik, Weenen,
1911 .
2 . G. Kalff, Gesch . der Nederl. Letterkunde, iii, p . 504.

24

HET KLASSIEKE VIERREGELIGE GEDICHT

poezie in bet algemeen ; onze aandacht richt zich in bet bijzonder
op bet vierregelig epigram en de wijze, waarop de Grieken deze
vorm gebruikt hebben.
Het kleinste epigram is eenregelig, de grootste tellen twintig tot
dertig regels . Bij telling blijkt, dat bet vierregelig epigram zo vaak
voorkomt in die gedeelten, die voor ons van belang zijn, dat we,
indien we alleen over deze vorm spreken, tegelijkertijd een indruk
krijgen van de thematiek van bet epigram in bet algemeen . Naar
schatting is zeker 2o procent in kwatrijnvorm geschreven .
Zeer moeilijk is bet een definitie van bet epigram to geven, een
moeilijkheid, die zich steeds weer voordoet, indien we ons nader bezinnen op litteraire genres, die haast zonder uitzondering een naam
dragen, welke de lading niet of slechts gedeeltelijk dekt . Dit is slechts
niet bet geval, indien de naam een vormeenheid (bijv . sonnet) aanduidt. Zodra echter vormcriteria niet geldend zijn en we onze definitie
afleiden moeten uit de feitelijke inhoud of uit de wijze, waarop bet
genre gebruikt wordt, is een alzijdige oplossing nauwelijks meer to
verwachten .
Als dan bovendien blijkt, dat bet epigram eeuwen en eeuwen lang
beoefend is, dienen we nog rekening to houden met een betekenisverandering in de loop der tijden .
De omschrijving van bet begrip epigram in zijn oorspronkelijke
betekenis, levert geen moeilijkheden op, daar een letterlijke vertaling
nauwkeurig de authentieke bedoeling, welke bet epigram had, weergeeft. Het Nederlandse woordenboek van Koenen vermeldt echter
naast de letterlijke betekenis, opschrift of bijschrift, ook : puntdicht
of kort hekeldicht, en deze laatste betekenissen zijn in ons taalgebruik
de heersende geworden, terwijl de oorspronkelijke betekenis eigenlijk
niet meer bestaat. De twee hierboven gegeven defmities zijn in de
Griekse litteratuur beide bekend geweest, maar daartussen liggen
vele overgangen en nuances, terwijl bet epigram bovendien gebruikt
werd in omstandigheden, die in geen van beide omschrijvingen
geheel tot uitdrukking komt.
Mackail -1 geeft voor bet Griekse epigram de volgende omschrijving : "A very short poem summing up as though in a memorial
inscription what it is desired to make permanently memorable in
a single action or situation . It must have the compression and con1 . Mackail, Sel, Epigr . Greek Anthol., p. 4, aangehaald door T . K. Whipple,
Martial and the English Epigram from Sir Thomas Wyatt to Ben Jonson, University
of California, Publications in modern philology, Vol . x, 281 .
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ciseness of a real inscription, and in proportion to the smallness of its
bulk must be highly finished, evenly balanced, simple and lucid ."
Uit dit citaat blijkt, dat de schrijver onder een epigram niet alleen
meer een inscriptie verstaat, maar reeds een veel algemener waarde
hecht aan deze poezie.
Whipple vermeldt de volgende definitie, die hij ontleent aan The
New English Dictionary en welke niet op bet Griekse epigram in
bet bijzonder betrekking heeft maar een poging is bet begrip epigram
in bet algemeen to omschrijven : "A short poem ending in a witty
or ingenious turn of thought, to which the rest of the composition
is intended to lead up" 1.
Volgens Whipple is dit de nauwkeurige betekenis van bet woord,
sinds bet in 1538 voor bet eerst in Engeland gebruikt werd : de
structuur van bet epigram wordt bepaald door zijn doel "to lead up to
a point of wit" . Na de expositie volgt de conclusie en bet epigram
gelukt, al naar mate de conclusie een grotere verrassing is . Deze betekenis van bet epigram komt in de buurt van de omschrijving, die
we citeerden uit bet woordenboek van Koenen : puntdicht.
Whipple gaat dan verder : "Brevity is indeed the very soul of the
epigram . It must gain its effect in the fewest possible lines ; it must
be condensed, stripped of all superfluities, free from verbosity . Yet,
with all its compression, it must not be labored ; the very smallness
which demands concision demands also lightness, ease, dexterity in
the handling
Met deze defmitie in de gedachte willen we nu in vogelvlucht
nagaan, hoe bet epigram in Griekenland zich ontwikkeld heeft .
In den beginne was bet epigram dus, zoals bet woord reeds zegt,
een inscriptie, aangebracht op een wijgeschenk of een grafteken, of
een verklarend bijschrift bij een kunstwerk . Geen enkele litteraire
bedoeling is dan aanwezig ; soms was bet niet meer dan eennaamop
een grafsteen en de streek van bet land, vanwaar de gestorvene afkomstig was . Op een wijgeschenk kon men de naam van den schenker
en van den god, voor wien bet geschenk bestemd was, lezen . Bij de
kunstwerken werd aanvankehjk alleen de naam van den maker
meegedeeld . Al deze inscripties zijn onopvallende pogingen om de
naam van de sterfelijke schepsels op deze wijze aan de put der vergetelheid to onttrekken en de herinnering aan hun bestaan levend to
houden, nadat de dood hen overwonnen had .
Zodra de tekst uitgebreid wordt, wordt bet epigram tot cen ge1 . t .a .p . p . 282 .
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dicht van enkele regels . De oudste van die gedichtjes stammen uit de
zevende eeuw voor Christus, en in de daarop volgende twee eeuwen
worden ze steeds talrijker . Volgens de overlevering zou Sappho
reeds dergelijke epigrammen geschreven hebben .
De grote vloed herinneringsepigrammen komt na de Perzische
oorlogen, als de Grieken alle aanleiding hebben hun gevallen helden
to eren en de goden dank verplicht zijn voor de overwinningen en
vaak wonderbaarlijke redding .
Simonides krijgt de naam van den belangrijksten epigramdichter
uit die tijd en in bet bijzonder als epitaafdichter staat hij in hoog
aanzien . Behalve de gedichtjes, die werkelijk aan hem toegeschreven
moeten worden, zijn er talloze, die bij gebrek aan de naam van den
werkelijken dichter, op zijn naam kwamen to staan .
De eerste wijziging in de structuur van bet epigram heeft zich dan
dus voltrokken : van een opschrift is bet een kort gedicht geworden,
maar bet doel is ongewijzigd gebleven .
Eerst in de Alexandrijnse tijd twee eeuwen later, krijgt bet epigram
een bredere en grotere taak toebedeeld, dan bet to voren had : bet
verliest langzamerhand zijn louter inscriptief karakter en wordt meer
en meer een litterair genre met een voortdurend groeiende populariteit . Het epigram wordt zelfs een kort lied, dat aan maaltijden en
bij gezellige bijeenkomsten gereciteerd wordt . 1
Reeds bet feit, dat er epigrammatische grafschriften geschreven
worden op personen, die eeuwen tevoren gestorven zijn, demonstreert bet litteraire karakter van bet epigram . Weber 2 spreekt dan
ook van Steinepigram en Buchepigram. Volgens dezen schrijver is
bet korte bestemd om als inscriptie to dienen, terwijl bet langere,
dat daar uiteraard zeer ongeschikt voor was, geschreven werd om
gepubliceerd to worden .
Aan bet einde van de tweede eeuw is de Griekse geest zo grondig
over de toenmaals bekende wereld verspreid, dat ook dichters uit
Syria en Phoenicia in bet Grieks hun gedichten schreven en bet epigram
als litteraire vorm overnamen .
Uit bet vorige is gebleken, hoe bet epigram een nieuwe ontwikkelingsfase is ingegaan en een plaats gaat innemen in de litteratuur . De
toenemende popularisering van bet genre is er de oorzaak van, dat
bet nu ook buiten de kringen der dichters beoefend wordt door
allerlei mensen, die bet prettig vinden hun gedachten en gedachtetjes
1 . R . Reitzenstein, Epigram and Skolion, 1893, Hst w .
2 . Hermes, deel LII, 1917, p . 536 .
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in versmaat nit to drukken : complimenten aan vrienden, grappige
anecdotes, en vele dagelijks voorkomende gebeurtenissen worden
in epigrammatische vorm neer geschreven door hen, die wel eens
met litteratuur in aanraking geweest waren en van bet bestaan der
epigrammen wisten . Het is voor de hand liggend, dat deze dichterlijke huisvlijt de inhoud van bet epigram min of meer doet zakken
en dat de toon frivoler, de inhoud onbelangrijker wordt .
In de Alexandrijnse tijd is in bet bijzonder de geweldige bloei van
bet amoureuze epigram to constateren . Zodra de liefde in het geding
komt, wordt de stijl persoonlijker en worden de gevoelens dichterlijker of ook wel meer rhetorisch geuit . Tientallen dichters en rijmende
amateurs storten hun lief en Teed uit in bet epigram . Er zijn voorbeelden to geven van tere, amoureuze verzen maar ook van liedjes vol
dorre beeldspraak . Liefde en wijn, gebroken en verlangende harten
vinden we er in overvloed .
Als de stof voor bet epigram geput wordt uit dagelijkse gebeurtenissen, groeit de belangstelling van den epigramdichter voor al bet
gewone en schijnbaar kleine, dat bet leven voor een groot deel vult :
dan krijgen ook de slaven, de jong gestorven kinderen, de man van
de straat en vele andere mensen hun plaats in de epigrammen ; een
alledaagse poezie groeit en geeft den lezer een kijkje in bet toen actuele en eenvoudige leven . Wat in de modern litteratuur wel „gemengde-berichtenpoezie" is genoemd, vinden we hier terug in rijke
schakeringen.
Het is niet to verwonderen, dat juist in de Alexandrijnse tijd, toen
bet epigram zo gretig aanvaard werd, er mensen gevonden werden,
die epigramverzamelingen gingen aanleggen, welke lezers in overvloed zouden trekken . Indien de dichters bet zelf niet deden, dan
deden getrouwe lezers bet wel voor hen . De schatten van voorbije
eeuwen werden niet vergeten en nit hun schuilhoeken to voorschijn
gehaald . Reizigers brachten ze van alle kanten mee en bovendien
waren er al rijke bronnen van vroegere verzamelingen, o .a . van
Simonides . Dit verzamelen bewijst overigens, dat de eerste groeikracht
verdwenen is en nieuwe mogelijkheden niet meer gezocht worden :
bet springlevende wordt niet verzameld, slechts op oude roem
terenden komen tot deze bezigheid .
Een van de oudste verzamelingen is die van Meleager, die in de
eerste eeuw voor Christus leefde en de epigrammen, volgens een
lang gehandhaafd gebruik, alphabetisch ordende. Zijn ,krans" was
in de Griekse litteratuur wel niet geheel nieuw, maar werd er niet
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minder om geapprecieerd . De liefdeslyriekkrijgt een zeer ruime plaats,
aangevuld met epitaaf- en wijgeschenkinscripties en bier en daar een
zuiver beschrijvend of lyrisch gedichtje. Een dertigtal epigrammen
uit deze verzameling werd aan Plato toegeschreven .
Een tweede bloemlezing werd samengesteld ten tijde van keizer
Caligula, dus ongeveer een eeuw na de eerste . Het epigram is dan
volledig klassiek geworden, dezelfde themata blijven terugkeren,
veel wordt eindeloos herhaald, zonder dat er iets nieuws aan toegevoegd wordt.
Ook de Christenen maken zich van het epigram meester, zonder
er lets wezenlijks in to veranderen . Nog eenmaal lijkt een nieuwe bloeiperiode in to treden in de zesde eeuw na Christus . En nog later, in de
negende eeuw is er in het Byzantijnse Rijk een buitengewoon grote
belangstelling voor alles wat Grieks is en dus ook voor het epigram .
Tot in de twaalfde eeuw blijft deze interesse bestaan, maar nieuwe
epigrammen worden niet of haast niet meer geschreven ; aller aandacht is gericht op datgene, wat in vroeger eeuwen is gemaakt en
verzameld .
Totdat dan tenslotte de grote en alles omvattende verzameling
tot stand komt, de Anthologia Graeca 1, die de schier eindeloze oogst
van zestien of zeventien eeuwen epigrammatische kunst bevat . Ondanks de enorme tijdsafstand, die er tussen de vroegste en laatste epigrammen uit deze bundel ligt, is er toch nauwelijks van ontwikkeling
sprake, nadat de hierboven geschetste veranderingen hebben plaats
gegrepen .
Wij kunnen het aldus samenvatten : Nadat het epigram de oorspronkelijke grenzen van zijn taak overschreed en een litterair genre
werd, is de vorm niet meer gewijzigd en de inhoud aan het gewone
leven aangepast. De aanvankelijke eenvoud gaat vaak to loor en moet
plaats maken voor klakkeloos overgenomen en als dichterlijk aanvaarde rhetoriek.
Met deze opmerkingen is nog niet alles gezegd, wat belangrijk is
voor het epigram. We spraken over de vorm, die aan geen enkel
voorschrift onderworpen leek en een grote vrijheid liet aan den
dichter, wat de lengte betrof. Slechts het gebruik van disticha werd
algemeen aanvaard . Straks zal nog met voorbeelden aangetoond
1 . Wij gebruikten de uitgaven van :
W . R. Paton, The Greek Anthology, with an English translation, 5 d1n. LondonNew-York, 1918-1926,
Pierre Waltz, Anthologie grecque, 3 dln . (niet volledig), Parijs, 1928.
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worden, dat haast elk gegeven tot epigram verwerkt kan worden .
Hieruit zou de conclusie getrokken kunnen worden, dat elk niet to
lang gedicht een epigram is . Dat is tochniet juist : bijna de gehele lyriek
zou dan een onderdeel van de epigrammatiek zijn . Enkele malen
hebben Griekse epigramdichters zich over hun dichtsoort uitgelaten
en zij mogen dan wel in de eerste plaats als kroongetuigen gelden .
Parmenio van Macedonia, die vermoedelijk in bet begin van onze
jaartelling leefde, geeft in een kwatrijn zijn mening weer en zegt, dat
bet epigram in de eerste plaats kort moet zijn . Hij spreekt niet van een
vereiste grootte, maar de uiterste kortheid dient betracht to worden .
Juist in de beknoptheid ligt de kracht : zoals de hardloper in de wedloop op korte afstand van bet begin of tot bet einde toe alles dient
to geven, wat hij aan kracht in zich heeft, zo moet de epigramdichter,
volgens der Muzen wet, in alle beperktheid bet beste geven, wat hij
schenken kan :
(D-%i 7CoAuaTLxbjv

S'myp&l,~taroS ou

xara Mouaas

etvaL . 117) ~7yrsGT' ev aTcc q) 86ALxov'
7r6AA' &vaxuxXouraL

BoALxoS ap6ps' ev ara8iw 8e

6~6q eXauv6[,evoS 7sveu~tar6S can r6voq.

(Ix, 342 : An epigram of many lines does not, I say, conform to the
Muses' law . Seek not the long course in the short stadion . The long
race has many rounds, but in the stadion sharp and short is the strain
on the wind.
Cyrillus, van wien niet precies bekend is wanneer en waar hij
leefde, heeft zich nauwkeuriger uitgelaten over de lengte en meent,
in tegenstelling tot wat de practijk ons leert, dat een werkelijk goed
epigram slechts twee regels lang mag zijn : een drieregelig epigram
verdient de naam van epigram niet meer
II&yxaA6v -ear' e7siypagi.p.a To BiarLxow

Tous

'Iv

8e 7sapEAfps

rpe 4, pa~Y8eZs xoux e7tiiypap.p.a AEyeLg.

(IX, 369 : An epigram of two lines has every merit, and if you exceed
three lines it is rhapsody, not epigram .
Daarentegen heeft Plato in de Leges (xII, 958E voor bet grafepigram vier regels als uiterste limiet gesteld .
Het eerste der dichterlijke getuigenissen aangaande bet epigram
kan zonder bezwaar aanvaard worden, ook al worden we er niet
veel wijzer van . Daarbij dienen we to bedenken, dat bet een vrij laat
oordeel is ; bet valt dus buiten bet „klassieke" tijdperk .
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Nadat we gesproken hebben over de meest oorspronkelijke betekenis van bet epigram bij de Grieken en over bet ontstaan en de
bloei als litteraire soort, waarbij de grenzen van bet oorspronkelijk
begrip overschreden werden, blijft de laatste mogelijkheid ter bespreking over, die in verschillende definities aangegeven werd :
puntdicht of kort hekeldicht . Deze laatste betekenis lijkt in de
moderne Westerse landen (in bet bijzonder in Engeland) wel de
meest gangbare to zijn en de enkele aanhalingen uit Engelse litteratuur wijzen reeds in deze richting . Het belangrijkste kenmerk van
bet epigram is, naast de bondigheid, dan to zoeken in de pointe,
een onverwachte wending, die een geestigheid of een hatelijkheid
bevat en bet kernachtige karakter aan bet epigram geeft.
Indien dit strookte met de werkelijkheid, zou de defuiitie van bet
begrip epigram een eind verder gebracht zijn en bet verschil met
lyriek zou duidelijker aan de dag treden . Wij willen nog enige defmities, die de nadruk leggen op bet gepointeerde karakter van bet
epigram, mee delen .
Boileau zegt bet volgende :
L' Epigramme
West souvent qu'un bon mot de deux rimes ornes 1 .

P. Nixon 2 geeft een aardige gedichtje van William Walsh :
An epigram should be- if rightShort, simple, pointed, keen, and bright,
A lively little thing!
Like wasp with taper body- bound
By lines-not many, neat and round,
All ending in a sting .

Dezelfde schrijver 3 haalt uit Coleridge de volgende regels aan :
What is an epigram? A dwarish whole,
Its body brevity, and wit its soul .

Maar wie de duizenden Griekse epigrammen doorleest, zal spoedig
tot de ontdekking komen, dat er van een geangeldheid in bet alge1 . Zie : L'art po&tique, Chant ii, v . 103.
2. P . Nixon, Martial and the modern epigram, z . j ., p . 5. Ook aangehaald
door P . G . Witsen Geysbeek, Puntdichten, I, 76, die zonder vermelding
van den schrijver als motto geeft : Epigramma est brevis satyre .
3 . t .a .p . p . 6.
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meen geen sprake is en we kunnen dit dus niet aanvaarden als een
grondkenmerk, althans niet bij de vroege epigrammen .
Volgens P . Waltz' is bet woord epigram voor bet eerst door
Martialis gebruikt in de betekenis van een kort gedicht, dat in een
onverwachte, spitse opmerking eindigt . De Grieken hebben bet
weliswaar ook in deze betekenis gekend, doch eerst in later tijd . In
de Anthologie is een epigram to vinden, dat hierover geen twijfel
mogelijk laat : de dichter Palladas deelt ons bet volgende mede in
een vierregelig gedichtje, waarvan wij de eerste regels citeren :
"S2 Loaa t.upsaxis hrnyp& .4LocTa
7roseiv'
7roXX<Sv yap vuopi~v Ex~pav ehrea7raaocp.jv .
(xi, 340 : I swore ten thousand times to make no more epigrams,
for I had brought on my head the enmity of many fools . . .)

Maar de dichter van deze regels leefde in Alexandria in de vijfde
eeuw na Christus en bet staat wel vast, dat deze betekenis niet voor
de tweede eeuw na Christus aan bet epigram is gehecht . En dan is
er de mogelijkheid, dat bet Griekse epigram Romeinse invloeden
heeft ondergaan of in ieder geval niet meer beschouwd kan worden
als bet oorspronkelijk Griekse . Het Romeinse keizerlijke wereldrijk
kan dan zijn stempel reeds op de vroeger gehelleniseerde wereld
gezet hebben . Misschien is de mening, dat bet Griekse epigram uit
de beste tijd angelloos is geweest en dat de ,puntdichten" nit later
tijd niet zuiver Grieks zijn, bet meest aanvaardbaar . In dat geval zouden
zekere gedeelten van de Anthologie slechts bastaardwerk genoemd
mogen worden.
Tegen deze mening zijn wel bezwaren aan to voeren : bet is immers
toch wel erg moeilijk uit to maken, wat ,echt Grieks" is . Mutatis
mutandis zouden we met even veel recht kunnen beweren, dat
Tryn je Cornelis minder echt Huygens is dan zijn Korenbloemen . En
wanneer moeten we de echte Griekse epigrammen laten eindigen
en de namaak laten beginnen? Is Callimachus, werkelijk niet de minste
der dichters, die in de derde eeuw voor Christus leefde, ,echt" Grieks
in bet volgende epigram
a. Tiµcuv (o$ yap

ET '

gaai),

cov

yap 7raeioveq eiv 'AiB-n .

Ti

rot, ax0'roq

Ex,&pbv ;

P. To axo&ros' u t
1 . t .a .p. I, IV .

cp&oS,
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(VII, 317 : Timon, - for thou art no more - which is most hateful
to thee, darkness or light? - Darkness; there are more of you in Hades .
Of in een prachtige Engelse vertaling van G. B . Grundy, aangehaald door Nixon
"Timon, now you're dead and buried, tell me, since the truth you know
Which is really more unpleasant, life above or life below?"
"Life below is more distastefull
and -if
I the
- Hell
'Tis because, though you survive, ;Sir,
there
are truth
more must
like tell
you in

.")

Hier wordt toch onweerspreekbaar de toon gehoord, die aan het
,,puntdicht" toegeschreven wordt en het zou niet moeilijk zijn meer
voorbeelden aan to halen.
Als de pointe dan niet het criterium kan zijn, wat dan wel? Het zal,
helaas of gelukkig, niet mogelijk blijken deze rijke litteratuur aan een
definitie to onderwerpen . Meer dan wat hierboven erover gezegd is, is
er niet to zeggen . Nauwkeurig aan to geven, waar korte lyriek begint
en waar het epigram ophoudt, lijkt wel onmogelijk . Elke grensafbakening zal subjectief zijn . Zo ook, die welke we hier willen geven .
Het gaat niet aan om to beweren, dat het epigram zich korter uitdrukt dan de lyriek . Het wezen van de lyriek is toch al een uiterste
soberheid met woorden, en het is niet doenlijk haar nog eens een
,,vermageringsproces" to doen ondergaan, tot er een epigram zou
overblijven. Tussen epigrammatiek en lyriek bestaat geen verschil in quantiteit en evenmin in qualiteit .
Wel lijkt er een verschil to bestaan in uitgangspunt . De omschrijving
van lyriek als de uitstorting van het menselijk gevoel is in . zijn algemeenheid onjuist . Dat lyriek haar oorsprong vindt in ontroering, kan
wel gedeeltelijk tegengesproken worden, het bevat een deel der waarheid, wat natuurlijk niet zeggen wil, dat elk verwoord gevoel ook lyriek
zal zijn . Het is hier niet de plaats om daar uitvoerig op in to gaan .
Als we aannemen, dat de lyrische dichter voornamelijk inspiratie
put uit eigen inerlijke gewaarwordingen en uit het eigen hart, dan
kunnen we wellicht zeggen van den epigrammaticus, dat hij gedrongen wordt to schrijven door toevallige, uiterlijke omstandigheden, die hem tot reflectie stemmen ; hierdoor bevat het epigram
vaak een grocer verstandelijk element dan lyriek .
De grenzen tussen lyriek en epigrammatiek zijn daarmee niet
scherp aangegeven en het opsporen van zuivere lyriek onder de epigrammen zal steeds mogelijk blijven : wij zullen er voorbeelden van
geven uit onze eigen litteratuur en uit de Griekse epigrammatiek .
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Het is niet onze bedoeling hier muren op to richten, waar geen muren
behoren to staan. We trachten slechts een afbakening aan to geven .
Daarbij dienen we ook steeds to bedenken, dat het schrijven van
epigrammen niet een zuiver litterair werk is, maar dat de dichter een
ander doel najaagt dan gewoonlijk in de poezie het geval is .
Om dit goed to begrijpen dienen we ons eens en voor goed los to
maken van onze moderne kunstopvattingen, die de poezie gemaakt
hebben, to recht of ten onrechte, tot „een vermaak van enkele fijne
luiden ." In klassieke en moderne epigrammatiek is de poezie geen
doel, maar een middel om den lezer of toehoorder in prettige en
pittige vorm zijn gedichten of gevoelens mee to delen . Om dit to
demonstreren, behoeven we werkelijk niet terug to keren tot de Griekse
epigrammatiek, maar we kunnen veel dichter bij huis blijven, zowel
naar ruimte als naar tijd .
Als Potgieter een paar sonnetten schrijft over de waterleiding van
Amsterdam, willen deze gedichten niet meer zijn dan een poging,
de stedelijke bestuurderen to doordringen van het belang van een
dergelijke watervoorziening, en de lezer van onze zeventiende eeuwse
dichtkunst komt spoedig tot de ontdekking, dat ontzaggelijk veel
poezie geschreven werd door onze beroemdste dichters met geen
ander doel, dan anderen iets mee to delen, min of meer toevallig in
rijmende vorm . De dichter spreekt dan in zijn qualiteit van staatsburger, van stadgenoot, of in welke functie ook . Hij gebruikt
zijn taal en zijn rijmvermogen terwille van de gewoonste zaken ter
wereld : hij nodigt vrienden nit met een vers, zij bedanken voor de
uitnodiging of nemen die aan, zij feliciteren elkaar, of beschuldigen
elkaar op rijm . De poezie heeft dan nog een sociale functie en is opgenomen in het verband van het dagelijkse leven . Wie in deze gedichten schoonheid zoekt, zoekt op een verkeerde plaats, ook al kan
hij er toevallig een mooi vers vinden . En niet alleen de dichters van
naam beoefenden op deze wijze de poezie, ook de tweede- en derderangs poeten, ook de geleerden en ook zij, die noch met de dichtkunst, noch met de wetenschap iets to maken hadden, deden er aan mee .
Als we deze stand van zaken in het oog houden, zullen we waarschijnlijk een groter plezier scheppen in het lezen van epigrammen . Doen we
dit niet, dan zullen we ons ten dode toe vervelen en ons afvragen,
wanner er nu eindelijk eens een mooi vers to voorschijn zal komen .
Wanneer we nu tenslotte nog even nader de Griekse Anthologie
bekijken, doen we dit, om na to gaan, waartoe de Grieken de epigrammatiek gebruikten en we willen slechts over die onderdelen spre-
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ken, die ook voor onze eigen epigrammatiek van belang zullen blijken .
De Griekse Anthologie is in verschillende boeken ingedeeld, die
elk een zeker soort epigrammen bevatten, welke een eenheid vormen
naar inhoud en bedoeling .
Van zeer groot belang is bet vijfde boek, dat als ccntraal onderwerp
de liefde behandelt. Ongeveer 2o procent van deze epigrammen is in
kwatrijnvorm geschreven . Bij bet doorlezen van deze gedichtjes valt
direct op, hoe weinig er in de loop der eeuwen gewijzigd is . Na alles
wat we gezegd hebben over bet oorspronkelijk epigram, is bet to
begrijpen, dat de meeste dichters, die in dit boek opgenomen zijn, in
latere tijden thuis horen. De oudste zijn van ongeveer drie eeuwen
voor Christus en verschillende der latere dichters woonden in Rome .
Van de oorspronkelijke Griekse eenvoud is niet veel to bespeuren .
De beelden en vergelijkingen zijn niet opgekomen in bet brein van
den dichter, maar leefden als gemeengoed onder de rijmelaars. De
lippen der geliefden zijn als rozen, haar voeten zijn zilver, haar boezem
als van oudsher melkwit, de geliefde is de tiende Muze of de vierde
der Gratien of een van de godinnen . Dat dit alles toch frisser klinkt
dan hetzelfde proced6 bij vele dichters van onze zeventiende en
achttiende eeuw kan bier uit verklaard worden, dat de aanwezigheid
der Olympische onsterfelijken in een Grieks gedicht een meer organische functie bekleedt dan aan de Amstel of in 's Gravenhage, terwijl
Venus nu eenmaal meer associaties opriep bij een Griek dan bij
Antonides van der Goes, wiens mythologische opsmuk als ongepast
versiersel aanstoot geeft .
Hier volgt een voorbeeld van een dergehjk liefdeskwatrijn :
'Op .µovr' exe6C,

"Hpr~s

McAG't ,

T& C,

xeLpoc

'A&

vjs,

Tons [La~ous HaYL'-~q, T& ayupoc. T~C, O&TcBog .
e6aodi tov 6 (3Ae r v ae' Tpta6A r .oq oaTLC, &xouM'
~µi~roc 8 ' 6 cp A v &W&vacToS 8 ' o yapwv .

(v, 94 : Thou hast Hera's eyes, Melite, and Athene's hands, the breasts
of Aphrodite, and the feet of Thetis . Blessed is he who looks on thee, thrice
blessed he who hears thee talk, a demigod he who kisses thee, and a god
he who takes thee to wife.)
Dergelijke gedichtjes zijn niet bet werk van een door de liefde bewogen dichter, maar de sierlijke aanspraak van een verliefd jongeling
en als zodanig dan toch wel beminnelijk : bet is niet ieder gegeven
zo tot de geliefde to spreken .
De liefde wordt voornamelijk bezongen als een genot voor oog
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en lichaam, maar dat mag den dichter niet ten kwade geduid worden ;
de diepere gevoelens der liefde moeten gezocht worden in de lyriek .
Natuurlijk krijgt ook bet obscene een plaats, die overigens veel
minder groot is dan bij Martialis en vele dichters van onze poezie .
Een werkelijk diep liefdesgedicht troffen wij, althans onder de
vierregelige gedichten, niet aan : de ruimte, die deze vorm schenkt,
is waarschijnlijk volstrekt onvoldoende voor bet verliefde of liefhebbende hart.
We wezen er reeds op, dat bet beschouwend en reflecterend gemoed zich bij voorkeur in kwatrijnen uitdrukt en zo zien we ook
bij deze epigrammen vele reflecties aangaande de liefde . De gedachten,
die uitgesproken worden, zijn op zichzelf niet origineel, maar wel
valt vaak de zuivere vorm op, waarin deze gedachten gegoten zijn .
Dat liefde en sterfelijkheid, minnen en sterven, dicht bij elkaar
behoren, mag dan geen oorspronkelijke mening meer vertegenwoordigen, de gedachte wordt er niet minder door ; een gedicht ontvangt
niet zijn glans door de nieuwheid van gedachten (zijn er nog nieuwe
gedachten?) maar door de wijze waarop de dichter aan algemeen
menselijke gevoelens vorm geeft .
De tijd voor liefde is de mens slechts karig toegemeten : wie van
die tijd geen gebruik maakt, laat bet goede moment voorbij gaan,
en hij zal sterven zonder bet liefdesgenot gesmaakt to hebben . Daarom :
Oei8-n napaevvr ; - xai Ti nXe'ov ; ou yap e S "ABr;v
ea'ous ' ellp7]Ge6S Tov TLxkovTa, xopr~ .
ev ~woiac roc Tep7rva Ta Kunpt8oc • ev 8' 'AxEpo'
06TEa xai O7ro8c~, nap&eve, xecaoµe,&a.
(v, 85 : Thou grudgest thy maidenhead? What avails it? When thou
goest to Hades thou shalt find none to love thee there . The joys of Love
are in the land of the living, but in Acheron, dear virgin, we shall lie dust
and ashes) .
Een derde groep kunnen we bet beste vergelieken met bet zeventiende ceuwse puntdicht, een ,echt" epigram dus : de geliefde Melissa wordt vergeleken met de bij ; als honing laat zij de kussen op
de lippen van den geliefde vallen, maar ook in ander opzicht gelijkt
ze op de bij : ze steekt haar minnaar, als ze daarna om geld vraagt
(v, 32) . Dit pastorale gedichtje vindt zijn onverwachte hoogtepunt
in bet al to werkelijk slot .
Ook de Griekse dichter betreurt bet wankele en toevallige, dat de
liefde kenmerkt en hij zegt : Ik laat me niet bedriegen door je tranen,
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Philainis, ik weet bet toch al to goed : zolang we samen zijn, bemin
je niemand meer dan niij, maar als een ander je bezat, zou je hem
zeggen, dat je hem meer beminde dan mij (v, 186) .
We moeten genoegen nemen met deze enkele voorbeelden, die
een indruk wilden geven van de verschillende liefdesepigrammen ;
we zagen, hoe de dichter de schoonheid van de geliefde prees, hoe
hij nadacht over de geringe tijd, die gegeven is om lief to hebben,
hoe hij een poetisch beeld besloot met een klein grapje en hoe hij
tenslotte zich bewust was van bet wankele bezit van de veelbeminde .
Het spottende en persiflerende soort neemt in de latere tijd een zeer
belangrijke plaats in .
Het zou weinig zin hebben veel to zeggen over bet zesde boek,
dat voornamelijk epigrammen bevat, die als opschriften van wijgeschenken dienst gedaan hebben . Daar wij uiteraard dergelijke epigrammen in onze litteratuur niet kennen, moeten we ze helaas overslaan, helaas, omdat juist in deze gedichtjes zoveel prachtigs bereikt
is in de strenge eenvoud, die bier past .
Boek vii bevat een kleine 750 grafschriften, waarvan er ongeveer
275 vierregelig zijn . De meeste hiervan zijn litteraire grafschriften
en dus niet uit de begintijd van bet epigram.
Sommige van de besten worden toegeschreven aan Plato, van wie
we er een als voorbeeld aanbalen :
0 12e

nor'

AiyaioLo pocpuppoµov ot8pc

X .nOVTec,

' ExpocT&Vwv nea'Vp xsLpsW NIL [Lea&Tlil .
Xoc6pe, xXuTr

noTe nocrpLC,

'Ep&Tpta'

xoGLper' , ' Aq~vou

yeLTOves Eupob~S' xatpe, '&Xaaaa ytk .

(vu, 256 : Leaving behind the sounding surge of the Aegean we
lie on the midmost of the plains of Ecbatana . Farewell, Eritrea, once our
glorious country; farewell, Athens, the neighbour of Euboea ; farewell,
dear Sea.)

Het zou een hachelijke onderneming zijn deze kinderlijk-eenvoudige
woorden to analyseren, voor zover daar sprake van kan zijn en toch
dringt de vraag zich op, waardoor deze simpele regels zo vol lijken
to zijn van nauwelijks uitgesproken sentimenten . Grieken, die door
Darius overgeplaatst zijn naar de vlakte van Ecbatana, zijn in ballingschap gestorven en in hun grafschriften spreken zij zelf uit, wat hun
harten vervuld heeft in al die jaren, dat ze hun vaderland gemist
hebben : verloren in bet eindeloze gebied van Ecbatana, wordt nog
eens bet roemrijke vaderland herdacht, evenals de glorie van alle
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Grieken, Athene . Vaarwel Eritrea, vaarwel Athene, vaarwel ook de
zee, die ons scheidt van het lieflijk land.
Prachtige grafschriften lezen we op de gevallenen in de grote
nationale oorlogen tegen Perzie. Wie nog eens de onverzettelijke
standvastigheid van de Spartanen voor oogen wil hebben, leze dit
kwatrijn :
EL7rot nS papa T6 ipov iwv &yeAoca rog Mrocq
,
TOUT' 97rog'
,'Oy8wxovT' 60&8e NLUpc&bag
E7r&pTas xi~LOL &v8pes e7re6x0V A~p.aTL IIepawv,
xai &&vov &6Tpe7rTei' A6PLOq & teX&M ."

(vii, 436 : Some stranger passing gravely by the tomb might say, "Here
a thousand Spartans arrested by their valour the advance of eighty myriads
of Persians, and died without turning their backs. That is Dorian discipline .)

Een ander grafschrift wijst op de scheiding van ziel en lichaam na
de dood . Het is in een veel voorkomende dialoogvorm geschreven :
a . Alsre, Tt7rrz pep -~xag u7 rep T&yov ; '7 Tivog, hre,
&CSTepOsVTa k COV OlxOV &7COGxo7reELg ;

p. 'Yux~g

eipi MITCilvog &7ro7rTa~,evr]g eg "OAup,7rov

eixwv • awi.a 8e

Y~ Y-IYevec

'AT,9ig exeL .

(vii, 62 : A. Eagle, why standest thou on the tomb, and on whose, tell
me, and why gazest thou at the starry home of the gods?" B . "I am the
image of the soul of Plato that bath flown away to Olympus, but his earthborn body rests here in Attic earth .)

Ver boven dit grafschrift uit gaat een ,Kindertotenlied," vol van
berusting en van een gevoel bevrijd to zijn van het leven, een prachtig
voorbeeld van Griekse epigrammatiek, dat door geen enkele definitie
nader bepaald kan worden en onder geen criteria to vangen is . Wij
willen niet trachten op to lossen of dit nu echte lyriek is, of dat het
en door zijn vorm en door zijn contemplatieve inhoud een epigram
genoemd moet worden :
IIaid&

(LC

7reVTaeT-%OV, &x7~8ea

aUE,LOV

iZOVTa,

vYXeLYq 'Ata-~q ~'p7raae KaAAip .ocxov .
dcXX& p.e tL~ xAaLOLg' xod yap 3c6ToLO µeTeaxov
7ra6pou, xai 7ra6pCov

Twv

pL6TOLO xocxwv .

(vu, 308 : My name is Callimachus, and pitiless Hades carried me

off when I was five years old and knew not care . Yet weep not for
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me; but a small share of life was mine and a small share of life's evil .)
Van eenzelfde hoogte is bet grafschrift van de twee geliefden, die
leven en dood gelijkelijk geleefd en ondergaan hebben :
'Ecp&avsv 'HXL6 c pog, &cpE67te'to 8', 63' c6aov 6p-n
u6TEpav, &v8pt cpixca Dioyeveca 8&dap .
&µcpw 8', 6S &f.' 9va .ov, u7tb 7tAaxt Tu~t(3euovTa .,
Euvov &yaxxop,evo , xat T&yov 44 &&Aaµov .

(vii, 378 : Heliodorus went first, and in even less than an hour his
wife, Diogenia, followed her dear husband. Both, even as they dwelt
together, are interred under one stone, happy to share one tomb, as erst to
share one chamber .)
Dr J. D . Meerwaldt vertaalde op onnavolgbare wijze een grafschrift, dat een dialoog is tussen „den zelfbewusten doode in zijn graf
en den vreemdeling met zijn destructieve vragen" (vii, 307) 1 :

Draag de naam van" - Waartoe dit? - ,Myn vaderstad" - Weder waartoe dit?
,,Aad'lyk hoog is min huis." - En was uw afkomst gering?
„'k Leefde en stierf van alien geroemd ." En was het eens roemloos?
„Nu lig ik hier" . - Gij; wie? Wie ook tot wien g j dit zegt?

,,'k

De schrijver, die deze vertaling maakte, vertaalde nog een ander
grafschrift uit de Anthologie (vu, S9o), dat eenzelfde bouw heeft,
maar naar de inhoud opmerkehjk van bet vorige verschilt :
,,Groot van naam was Johannes" - Zeg sterfelyk. -,,Keizerlyk schoonzoon ."
Sterflyk nochtans. - ,Bloem hij van Anastasios' huis."
Sterfehk die eveneens . - ,Naar wandel gerechtig ." - Niet langer
Sterfelyk dit : Been macht heeft over deugden de dood 2.
Na deze enkele voorbeelden, die een indruk willen geven van de
verschillende soorten grafschriften, gaan we over naar bet negende
boek van de Anthologie, dat door Paton van de volgende titel voorzien is : Declamatory and descriptive epigrams. Het bevat een groot
aantal epigrammen, die over alle mogelijke onderwerpen gaan en
gedeeltelijk als echte, gedeeltelijk als gefingeerde inscripties moeten
beschouwd worden . We lezen opschriften voor de meest uiteenlopende zaken, van schilden tot tempels en badinrichtingen toe.
1 . Hermeneus, jg. 17, p. 44 .

2 . t.a .p . jg . 17, p . 44 .
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Voorts een groot aantal min of meer onderhoudende dichtstukjes,
die niet onder een noemer to vangen zijn en waaraan wij stilzwijgend
voorbij moeten gaan, omdat slechts een zeer uitvoerig overzicht een
indruk zou kunnen geven . Dit zou ons voor bet doel, dat we gesteld
hebben, veel to ver voeren .
Het belangrijkste zijn voor ons de bijschriften bij kunstwerken,
die in veel groter getale in bet zestiende boek to vinden zijn . We
bespreken dat derhalve tegelijkertijd .
De meest eenvoudige vorm is bet bijschrift bij cen schilderij of
een beeld, waarin den lezer een inzicht gegeven wordt in bet afgebeelde, een verklarende tekst, zoals wij die ook kennen in onze eigen
litteratuur . Boek xvi, 122 geeft daar een eenvoudig voorbeeld van :
een onderschrift bij een standbeeld van Alexander de Grote als kind ;
bet begint op de bekende wijze : Hier ziet ge den kleinen Alexander,
den zoon van den edelen Philippus . Daama volgt een opsomming
van de grote daden des konings .
Interessant zijn ook de bijschriften bij allegorische afbeeldingen .
Een voorbeeld, dat weliswaar geen kwatrijn is, is bet mooiste specimen, dat we in de Anthologie lazen (xvi, 275) . Het handelt over
een beeld, dat de Tijd voorstelt, en is in dialoogvorm geschreven .
Nadat de vraag gesteld is, vanwaar de maker afkomstig is en hoe zijn
naam luidt en wat bet geheel voorstelt, wordt er een reeks vragen
gesteld aangaande verschillende onderdelen van bet beeld, terwijl
bet antwoord er telkens aan toegevoegd wordt : Waarom staat ge
op uw teenpunten? Omdat ik altijd vooruitsnel . Waarom hebt ge
vleugels aan uw voeten? Omdat ik op de wind voortvlieg . Waarom
hebt ge een mes in uw rechterhand? Als teken, dat ik scherper ben
dan wat ook. En de laatste vraag luidt : Waarom heeft de beeldhouwer u uitgebeeld? En bet antwoord : Voor u, opdat gij aan inij
denkt, als ge me ziet en opdat gij er uw voordeel nice zult doen .
Naast de verklaring van de zinnebeeldige onderdelen, is de moraliserende tendens een belangrijk kenmerk van bet gedicht .
We vinden verder bijschriften, die een geestig woordenspel brengen, dat eigenlijk weinig met bet kunstwerk to maken heeft .
Interessanter wordt bet, als de dichter een zekere mate van critische
geinteresseerdheid toont . Als we niet vergeten, dat de bijschriften
slechts een dienende taak hadden, zullen we epigrammen ontmoeten,
die de moeite van bet lezen meer dan waard zijn . Twee hoofdsoorten
zijn to ontdekken : ten eerste bet epigram, dat vertelt, dat de kunstenaar niet volledig zijn doel bereikt heeft, en vervolgens bet gedichtje,
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dat den kunstenaar dank brengt, voor de wijze waarop hij de werkelijkheid niet alleen benaderd heeft, maar zelfs voor de werkelijkheid
niet onder doet.
Deze tweede soort komt zeer veel voor en getuigt van de opvatting, dat de beeldende kunstenaar zijn doel meer bereikt, al
naarmate hij een grotere illusie van werkelijkheid bij den toeschouwer verwekt.
In Boek ix, 687 vindt men een voorbeeld van de eerste soort,
waarin de schilder zelf sprekend ingevoerd wordt en zich erover beklaagt, dat hij wel de vorm, maar niet het karakter van het geschilderde heeft kunnen afbeelden : de grenzen van zijn kunst lieten hem
dit niet toe .
Enkele prachtige specimina van de tweede soort, in de vertaling
van Dr J . D. Meerwaldt, volgen nu :
MYRON S HARDLOPER AAN DE START

Vol is hij van verwachting; zyn adem zien op de rand w
Van zyn lippen, gestuwd diep uit het binnenst der borst.
Dra zal springen het brons naar de zegekrans, niet to weerhouden
Door 't star voetstuk ; - o kunst, sneller dan adem des winds" .

Toen Venus haar eigen beeld zag, kwam dit zozeer overeen met
de door niemand geziene werkelijkheid, dat zij zich erover verbaasde .
Het epigram wordt toegeschreven aan Plato (xvi, 16o)
Paphische Cytherea naar Cnidos voer over zeediep,
Vol verlangen to zien 't beeld, dat daar stond van haarzelf.
Alzyds daar het beziende op rondom-schouwbare standplaats,
Riep zy het uit : „O, waar zag my Praxiteles naakt?"

Bewondering en enthousiasme zijn de kenmerken van dit soort
gedichten, die tot de gaafste van de gehele epigrammatiek behoren .
Naast dergelijke kunstepigrammen bevat het negende boek nog
allerlei andere genres, die, we zeiden het reeds, hier niet uitvoerig
besproken kunnen worden . Wij wijzen nog op een kwatrijn uit de
vierde eeuw voor Christus, dat van een prachtige, zuivere lyriek
is en dus eigenlijk niet tot de epigrammen behoort :
"I~eu &7coc 61so xocaa M&cpvaS e6~oc~Ea puAA ;
wpaiou 'r' &puaao V& LtxroS &M ?ro ..a,
ocppa 'r or ocaa[,aivov'ra lrovot ; -&peoc cp(aa yuZa
aplra6a ~S, 7rvoij 'ru7r'roi.eva Zecp6pou .
1 . xvi, 54a .
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Sit here, quite shaded by the beautiful luxuriant foliage of

the laurel, and draw sweet drink from the lovely spring, that thy limbs,
panting with the labours of summer, may take rest beaten by the western
breeze.)

Het is zeer goed mogelijk, dat dit gedichtje voor den classicus niet
meer is dan een versje, dat uit gemeenplaatsen bestaat, maar voor den
leek roept bet een Arcadisch landschap op, in alle beknoptheid toch
volledig met de bron, de ruisende bomen en de koelte aandragende
zephier .
Een kleine levens- en zedeles vinden we in hetzelfde boek (444),
waarbij een meisje gewaarschuwd wordt de schat van haar maagdelijkheid wel to bewaren ; al weet de dichter wel, dat ze haar ongereptheid eens zal moeten missen, daar de wereld anders uit zou sterven .
Maar bet verlies der maagdelijkheid is slechts toegestaan in een wettig
huwelijk . 1
Vermaningen en waarschuwingen vinden we in bet tiende boek .
Bespiegelend-docerend aangaande de waardij van dit leven is bet
volgende
IIotiyvtov Fart Tux)S [xepo7rwv i3ioc, oixrpoc,

&a" rr~s,

7tXourou xai 7reV 'VY q (A,eaao"N peµpop,evoS .
xo

'roux t.Ev xx'r&youaa 7r&atv acpatpI~8ov &eipet,
'rouS 8' &Ira 'rwv VepeAWV eis &t8rv xar&yet .

(x, 8o :

The life of men is the plaything of Fortune, a wretched life and

a vagrant, tossed between riches and poverty . Some whom she had cast
down she casteth on high again like a ball, and others she brings down from
the clouds to Hades.)

De sfeer van bet Perzische kwatrijn is ongeveer dezelfde als hier :
Elders (x, 88) zegt de dichter : Het lichaam is een kwelling voor
de ziel, een lastige noodzakelijkheid, een sterke keten, een kwellende
straf. Maar wanneer de ziel vrijkomt van bet lichaam, dan vliedt zij
naar den onsterfelijken god .
1 . Fair are the treasures of virginity, but if it were observed by all it would
put an end to life . Therefore live in lawful wedlock, and give a mortal to the
world to replace thee ; but avoid lechery .
J . Vollenhove (Pofrie, 1686, p. 748) vertaalde het aldus :
VOOR

HET

HUWELIJK

De maagdom is een schat, maar storf heel uit op 't lest,
Van elk gebergt. voorZie u van een echtgenote,
De werelt van een' mensch, uw stambuis van een Tote,
Die u vervange : maar schuw boelen, als de pest .
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Nog een enkel woord over het elfde boek, waarin o.a . satyrische
epigrammen to vinden zijn, die een laat verschijnsel in de Griekse
epigrammatiek vormen . In de nadagen van deze poeziesoort zal
het zijn hoogtepunt vinden . Ongeveer in dezelfde tijd, dat het
satyrische epigram in opkomst is, zal Martialis in Rome zijn vrienden
en geldheren vermaken met scherpe geangelde gedichtjes . Oude
vechters, doctoren, dichters, advocaten, rhetoren, filosofen, dieven,
gulzigaards en nog vele andere mensentypen krijgen bier een veeg
uit de pan .
De keuze, die we doen is volkomen willekeurig :
Fpjiuv

ey-~p.e (DtVvoS, 8T' ~v ve'oq -

&G)aeX&TLV'

a nocLS

IIOCY 'Ly) 8 ' WpLOC,

"vixa

06367COTe.

8(Leve 7COTe a7reip(oV E'S axTOLyp

vuv 8'ET&poLS

y~[Cac,

npe'apuS,

ap7sa'

&p .cpo'r pwv aTEperc .

(XI, 70 : Philinus when he was young married an old woman, in
his old age he married a girl of twelve, but he never knew Venus at the
right season . Therefore sowing formerly in barren land he remained
childless, and now has married a wife for others to enjoy and is deprived
of both blessings) .

Wie de moeite zou nemen van dit gedichtje een rijmend Nederlands
puntdicht to maken, zou bemerken, dat het in een puntdichtenverzameling van een onzer zeventiende eeuwse dichters in geen enkel
opzicht zich zou onderscheiden van de eigen productie .
En hiermede zijn we aan het eind gekomen van het globale overzicht van de Griekse Anthologie. De volgende belangrijke groepen
hebben we leren kennen :
A. Het amoureuze epigram .
B. Opschriftepigrammen .
C . Grafschriften .
D. Bijschriften bij kunstwerken .
E. Reflecterende en moraliserende epigrammen, met bier en daar
een verdwaald lyrisch epigram .
F. Het satyrische epigram.
Na het Griekse epigram het Romeinse . Of beter : tijdens het
latere Griekse epigram ook de bloei van het Romeinse . Hierin ligt
besloten, dat de epigrammenoogst der beide landen gedeeltelijk parallel loopt, en dat, wat we zeiden in de vorige bladzijden over bet
wezen van het epigram, tevens geldt voor Rome.
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Verstaan we de situatie wel, dan zou er een tegenstelling geconstrueerd zijn tussen de Griekse en de Romeinse epigrammen : het
Griekse overwegend lyrisch, het Romeinse voornamelijk satyrisch.
Al is er een grond van waarheid, die een dergelijke antithese rechtvaardigt, we moeten toch zeggen, dat het Romeinse vierregelige
epigram geen werkelijk nieuwe elementen toevoegt aan het Griekse .
Het satyrische en obscene mag dan bij Martialis een zeer grote plaats
innemen, de Griekse tijdgenoten was dit ook niet geheel vreemd .
Wat de vorm betreft, Martialis heeft een veel minder belangrijke
plaats ingeruimd aan het kwatrijn en hij schreef vaak vrij lange gedichten, die bij de Grieken slechts bij uitzondering voorkwamen .
Het epigram krijgt bij Martialis, den grootsten epigrammaticus uit
de Romeinse litteratuur, de betekenis van klein hekeldicht, hoewel
het lyrische niet ontbreekt. De pointe, die als een verrassing het slot
inluidt, heeft bij hem een zeer essentiele betekenis, zoals dat bij ons
het geval is bij het puntdicht . Hoe juist de laatste woorden, of zelfs
bet laatste woord de quintessence van een epigram vormt, moge
blijken uit het volgende kwatrijn, dat heel veel lijkt op het het laatst
aangehaalde Griekse ; het is meer boertig dan geestig :
Petit Gemellus nuptias Maronillae
et cupit et instat et precatur et donat .
Adeone pulchra est? Immo foedius nil est.
Quid ergo in illa petitur et placet? Tussit .I
1 . Vertaling H . J . Izaac, Martial. Parijs, 1930 : Gemellus aspire a la main de
Maronilla : it est plein d'ardeur, it la presse, it la supplie, it la comble de cadeaux .
Elle est done bien belle? Loin de la, it n'est rien de plus laid . Qu'y-a-t-il done en
elle qui attire et qui plaice? Elle tousse .
Simon de Beaumont (Uitg . Gedichten S. v. B . door J . Tideman, Utrecht,
1843, p . 46) ,vertaalde" het aldus :

Pier vral"t ons baser-wkf langhe Lfs
Vat dunckt u, is hf/ oak reebt wijs,
Dat hf/ in 't schoonste van sajn jaeren,
Hem met dat nude vel wil paeren?
Jae, maer, al is Pier jongh en fray,
H1 denckt : L1s en heeft kint noch kraey,
Saj beeft veel Belts, en grote nering,
Dat meer is, szj beeft oock do tering .
En J . Westerbaen (Alle de Gedicbten, I, 556) :
VAN GEMEL EN MARONIL

Gemel vrrjt Maronil en biedt aan haer Zen trouw ;
Hzj Zucht en schenckt om haer to krkgen tot Zfrn vrouw
IPel, is saj dan so schoon, dat bij dus schenckt en Zucbt?
Nee, 't is een lelyck eel, maer, weet je wat? sk kucht .
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Ook bij Martialis heeft bet begrip epigram geen nauwkeurig omschreven betekenis 1.
Dat we slechts Martialis noemen, die in de eerste eeuw na Christus
bet grootste gedeelte van zijn leven in Rome doorbracht, en dat
de namen van andere dichters hier weggelaten worden, vindt
zijn reden in bet feit, dat Martialis bet hoogtepunt van de Romeinse
epigrammatiek vormt en dat hij in ons land een geweldige bekendheid heeft verworven in de zestiende en zeventiende eeuw .
Zijn vierregelige epigrammen hebben ons niet de overtuiging
kunnen geven, dat hij in bet verband van deze studie een ruimere
plaats diende to krijgen . Ook al is bet mogelijk, dat bet satyrischgepointeerde epigram door Martialis tot de hoogste bloei is gebracht
en dat dergelijke epigrammen door de Grieken overgenomen zijn
(na de tijd van Martialis liggen er nog eeuwen Griekse epigrammatiek
in bet verschiet), dan mag de eer van de prioriteit hem toekomen,
maar zijn Griekse navolgers ontmoetten we reeds in de Anthologia
Graeca . Misschien is bet onrechtvaardig tegenover den Romeinsen
dichter een zo kleine plaats voor zijn werk in to ruimen, maar bet
epigram gaat ons voor zijn makers .

1 . „Martial I, 49 genugt allein, urn zu erweisen, dass der Dichter eine feste
Definition des Epigramms nicht kennt (Reitzenstein, t .a.p . S . 104) .

HOOFDSTUK II

VIERREGELIGE GEDICHTEN VAN NEDERLANDSE
EPIGRAMMATICI
Het vierregelige gedicht als afgerond geheel vindt in onze middelnederlandse letterkunde een bescheiden plaats . Een in de meeste gevallen verhalende en onderrichtende poezie heeft meer ruimte nodig
dan vier regels bieden kunnen . En de dichter, die zich in vier regels
weet uit to drukken, dient to beschikken over een compactheid van
denken, over een flitsend, beeldend vermogen, over een gepoin- gswijze en een doorzichtige klaarheid, eigenschapteerde uitdrukkm
pen, welke de middeleeuwse dichter slechts zelden heeft bezeten .
Bondige litteraire vormgeving is niet het fort van deze dichters geweest, om hoevele redenen we hen ook overigens mogen prijzen en
liefhebben .
Aggemene opmerkingen zijn altijd onjuist, indien we ze toetsen
aan de vele exceptionele gevallen : natuurlijk kennen de Middeleeuwen prachtige korte gedichten . Er zijn ook voortreffelijke middeleeuwse kwatrijnen, die ver uitreiken boven de meeste zeventiende
eeuwse. Het werkelijk uitzonderlijke grote in de litteratuur staat
buiten en boven algemene regels .
Hoewel wij de Middeleeuwen buiten ons arbeidsveld sloten, kunnen we toch niet nalaten een drietal voorbeelden aan to halen uit de
middeleeuwse poezie, die geschreven zijn in een toon, welke kenmerkend voor het kwatrijn van alle tijden is .
Het eerste heeft weinig met poezie to maken ; het lijkt een rijmend
volksgezegde, een in dichtvorm weergegeven spreuk :
Die eenen peert heeft dat qualyc gheet,
Ende een wyf die achter uut sleet,
Ende op eelen tee twee exteroghen,
Die man leeft selden sonder doghen .
Litterair van veel meer belang is het volgende :
Waer sense, die vrume heren waren?
Daer si ligghen, wast gers ende varen ;
Niemen soe grote here si,
Hine moet sterven, alsoe wel als wi .
De dichter van dit kwatrijn zal wel niet geweten hebben, dat ongeveer in dezelfde tijd in Perzie deze gegevens : de tijdelijkheid en
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de onzekerheid van aardse grootheid, de rijken, die tot stof vergaan
en wasdom aan de grond geven, in velerlei toonaarden werden bezongen in even zovele regels . Ten onrechte zouden we geneigd kunnen
zijn, aan een dergelijke treffende overeenkomst met het Perzische
kwatrijn meer waarde toe to kennen dan waarschijnlijk juist is . De
laatste helft van de laatste regel, een memento mori, gec,ft dit kwatrijn
zijn Westers stempel .
Het ons steeds ontvluchtende geluk is het thema van ons laatste
voorbeeld
Myn gheluc dat ryt to peerde,
Selve soe ga is to voet :
Altoes so riet sire verde
Als is come in syn ghemoet' .
Dit is poezie van de allerbeste soort, deze ver-beelde contemplatie
in de nauwe omlijsting van het kwatrijn . Het zijn de eerste, schier argeloze voorbeelden, die de theorie van Poe komen logenstraffen .
Na deze enkele opmerkingen over middeleeuwse kwatrijnen,
gaan wij naar dat tijdperk van onze poezie, dat een zeer rijke oogst
aan vierregelige gedichten zal opleveren . Nu het Griekse vierregelige
epigram besproken is, evenals Martialis, die in de Latijnse litteratuur
een onderdeel in het bijzonder tot grote bloei bracht, is het fundament voor de bespreking van het Nederlandse kwatrijn in de
zestiende en zeventiende eeuw gelegd : als in ons land epigramdichters voor het eerst optreden, gebeurt dit klaarblijkelijk als navolging van de zo vereerde Ouden, in het bijzonder van Martialis .
De Romeinse invloed is niet alleen to bespeuren in vertalingen
en min of meer vrije bewerkingen, maar in de allereerste plaats in de
Nederlandse opvatting van het epigram, die nauwkeurig overeenkomt met de betekenis, welke de Romeinen daar aan gehecht hebben .
Laten we ter inleiding zien, wat onze beste epigrammatici onder
deze dichtvorm verstaan hebben . Helaas heeft Roemer Visscher er
zich niet over uitgelaten, maar Huygens, Jan Vos, en Jeremias De
Decker hebben dit wel gedaan, in proza en in dichtvorm.
Huygens heeft zijn Sneldichten vooraf doen gaan door een korte
inleiding . En deze inleiding wordt weer vooraf gegaan door een
1 . Deze drie kwatrijnen zijn ons helaas slechts bekend uit een populaire
bloemlezing : C. J . Kelk en Halbo C . Kool, Middel-Nederlandsche Lyriek, z . j .
Bigot en van Rossurn (Uilenreeks), p . 69-71 . De wijze van spellen home voor
rekening van de samenstellers .
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gedichtje in die vierregelige vorm, welke bij Huygens bet gehele
beeld van zijn Sneldichten beheerst 1 :
Veracht min Sneldicht niet ; 't Is Alchimistery,
't Is mergh van langen Sinn . 'k Segh niet hoe veel het weerd is,
En of 't uyt goede stoff of quaa gedistilleert is;
Maer soeckt ghij sott of was in 't korte, soo leest my.
Huygens heeft niet voor niets aan zijn dichtwerk de naam gegeven
van een mooi onkruid, maar dan toch onkruid : Korenbloemen. De
poezie was hem met meer dan een prettige tijdpassering, die alleen
toegestaan was na hard werken en grote inspanning. Maar voor bet
schrijven van sneldichten, die hij bij honderden vervaardigd heeft,
had hij toch wel een zeer bijzonder zwak . Sneldichten schrijven nam
geen kostbare tijd in beslag : hij schreef ze op zijn reizen door binnenen buitenland, als zijn ijverige geest niets beter to doen vond ; bet was
hem bovendien een verkwikking en een intelligente sport . Zelden
heeft Huygens de goedgunstigheid van den lezer voor zijn werk ingeroepen, maar aan bet begin van zijn Sneldichten wil hij toch wijzen
op hun betekenis en den lezer aanraden niet van to voren reeds een
afkeurend oordeel nit to spreken over deze dichtstukjes . Want wat
bier tot stand gebracht is, heeft toch een zekere waarde, als is bet bet
resultaat van een soort zwarte kunst : de lezer krijgt ,mergh van
langen Sinn" voorgezet, gedichtjes, die ontdaan zijn van alle waardeloze en to woordenrijke breedsprakigheid . Louter goud is bet succes
van zijn alchimistenkeuken, de zuiverste vruchten van zijn denken
en bet beste van zijn humor meent hij in de Sneldichten aan den lezer
to schenken . Dit is geen pedanterie van den dichter, maar de volle
waarheid, ook al kunnen wij geneigd zijn een geringere waarde aan
deze productie toe to kennen .
In bet voorwoord wordt er verder op gewezen, dat noch de Romeinen, noch zij, die de erfgenamen zijn van bet oude Rome, noch
enig ander yolk, erin geslaagd zijn een goede vertaling to geven van
datgene, wat de Grieken onder epigramma verstonden . Helaas
hebben de Grieken ook niet gezegd, wat zij nauwkeurig met dit
woord bedoelden . De letterlijke vertaling, opschrift, geeft de eigenschappen in bet geheel niet nauwkeurig weer en is dus onbruikbaar .
Sommigen in Nederland noemen bet puntdicht, nijpdicht, steekdicht
of iets dergelijks . De naam, die Roemer Visscher eraan gaf, quicken,
zou Huygens nog bet best bevallen, als er maar niet een reden was,
1 . Wij citeren de uitgave van Korenbloemen van 1672 . Zie inleiding Boek xii .
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waardoor hij tenslotte het mint bevredigde . Deze reden wordt door
Huygens verder helaas niet vermeld . Hij kiest de naam sneldicht,
,,meenende, daer mede to beduyden verscheiden algemeene eigenschappen, daer in het wesen van het Epigramma bestaet, ende die ick
in d' andere namen niet en vinde . Het viel to langh dit papier daer
mede to vervullen." 1
Wel blijkt Huygens bereid aan nieuwsgierige lezers nader zijn
mening uiteen to zetten, maar wij hebben daar weinig aan en moeten
het met deze weinig zeggende woorden maar doen . Het lijkt met geheel onwaarschijnlijk, dat voor Huygens het begrip epigram onoplosbare moeilijkheden bevatte en dat hij zich zo aan het probleem
onttrokken heeft .
Ettelijke malen komen we onder de sneldichten nog exemplaren
tegen, die in de gezochte en iets to intellectualistische woordspelingen
Huygens' eigen inzichten nog iets nader toelichten . Enkele van de
belangrijkste willen we nader bespreken .
Wat de reden is, dat Huygens zo vaak en zo graag dit genre beoefend heeft, vertelt hij in het volgende kwatrijn :
SNEL-DICHTEN

Dit goedjen is my soo dan in, dan uyt gevallen :
Gevallen? niet met alien :
't Sat in min' besigheit soo nauw en soo gestopt,
Het wouw en 't moster uyt, het isser uyt gepropt. 2
Het mag geen dichterlijke gedrevenheid zijn, die Huygens tot schrijven noopte, hij mag toch zeggen, dat hij het niet laten kon en dat het een
heilig moeten was . Dat het voor hem geen poetische werkzaarnheid
betekende, maar zuiver een intellectueel spel, laat het volgende kwatrijn zien :
SEGGEN EN DOEN

Een wilde my min' eer in d'eer van 't Sneldicht krencken,
En seide, doet wat kloecks, dat 's beter als 't gesegh .
't Is, seid 'ick, soo ghij leert : maer, als ick 't overlegh,
Die kloeck wil leeren doen moet eerst kloeck leeren dencken . 3
1 . Bilderdij k verklaart de naam sneldicht als volgt : „De reden van Huygens'
verkiezing was, dat hij het als een samentrekking van snaveldicht( I) aanmerkte.
Als zoodanig beschouwd, vereenigde 't bij hem de beteekenis van spits- of
puntdicht, van schimpdicht, snaauwdicht, bijtdicht, en snoepdicht ." (Zie Bilderdijks Huygens uitgave, vi, p . 169) .
2 . t .a.p. xix, 14 .
3 . t .a.p. xix, 150 .
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Om „kloek" to leeren denken is er geen beter middel dan zijn gedachten
zo kort mogelijk to leren formuleren en daartoe biedt het sneldicht
alle mogelijkheden .
Dat juist de kortheid van het epigram Huygens heeft aangetrokken,
verklaart hij nog eens ten overvloede in het volgende gedichtje, dat
twee buitengewoon aardige slotregels heeft : een epigram is ,bijna
zwijgen
KORT EN GOED
Kort spreken met goed klaer bescheit
Is alle min' vermakelickheit,
Als 't samen soo to krygen is,
Om dat het, onder goed beleid,
De naeste trap aen 't swygen is

I.

Hoe noodzakelijk het sneldichten voor Huygens was, blijke nog
nit dit gedichtje, dat het vier en twintigste boek inleidt :
OP MIJN

SNELDICHTEN

Komt yemand vreemd to voor, waerom ick tyd en sinnen
Aen beuselingen hangh, die all' uer eens beginnen,
En einden all' uer eens; die neme voor bescheid.
(Een wiser Man als ick heeft schier yet sulcks geseit)
Hoe dat min' herssenen gelyck twee Molesteenen
Staegh aen het malen zyn ; waer uyt de Menschen meenen
Dat somtYds wat goed Meels to voorschyn is gebracht :
Laet ick die steenen leegh, sy breken all' haer kracht
D'een op den anderen, en moeten sich verslyten :
Soo hoefter Molster toe, daer in sy mogen bijten .
Neemt dan het Meel in 't goed, daer med'ick u betael;
't Is 't beste Land juyst niet daer ick min Koren hael .

Hier is Huygens' eigen oordeel aangaande de waarde van zijn Snellichtelijk twijfelachtig : hij erkent, dat het maken van deze
gedichtjes een abnormaliteit is en soms lijkt het den lezer ook een
soort monomanie, als bijvoorbeeld een heel boek is gewijd aan verschillende beroepen, die alphabetisch afgewerkt worden, van advocaat
tot zijdelakenkoper toe, wat nog niet zo gek is als de inhoud van
Boek xin, waarin de meest uiteenlopende gebruiksvoorwerpen en
huishoudelijke artikelen besneldicht worden (azijn tot zijde) .
dichten

1 . t .a.p. xxi, 44.
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Tenslotte nit de rijke voorraad een sneldichterlijke uitspraak over
de bedoeling van het sneldicht :
SNELDICHT

Dirck, soo ghy Sneldicht dicht,
Lett waer de konst in light :
Dit hoorter tot een Snel dicht :
't Moet snel zyn, dicht, en wel dicht 1 .

Hiermede is de bedoeling van Huygens wel duidelijk geworden :
het epigram is voor hem een verstandelijk genoegen en ook een
mogelijkheid, om zijn humor en spitsvondigheid to luchten .
Ook Jeremias De Decker heeft zich in een voorwoord bij de uitgave
van zijn puntdichten tot den lezer gericht om zich to verantwoorden
over deze poetische werkzaamheid . Ook hij begint met de naam, die
aan het epigram gegeven is, onder de loupe to nemen . Het GrieksLatijnse woord epigram, „zoo veel gezeit als Opschriften," bevalt
hem maar matig . De meeste dier opschriften, die beelden, graven
en gebouwen versierden, hielden lof in voor de goden of grote
mannen ; maar is er, vraagt de ernstige dichter zich af, wel zoveel
reden om to loven? Is het niet veel eer zo, dat de meeste mensen
vruchtbaarder zijn in gebreken dan in deugden? Daardoor is het gekomen, dat het epigram, oorspronkelijk wel een lofdicht, later
veel meer gebruikt werd om to berispen . Er valt nu eenmaal meer to
laken dan to loven . Daarom moeten we de laffe naam opschriften
maar liever niet meer gebruiken . De naam puntdicht wordt dan,
als meer overeenkomstig met doel en strekking, voorgesteld, ,,... en
to meer noch, om dat deze dichten (gehjck als al wat punt heeft) aen
't ende meest scherp zijn, en voornaemelijk in den staert het angelken
voeren of immers behooren to voeren, waer met zij de gebreken of
quade gebruicken prickelen ."
De dichter legt bier dan sterk de nadruk op, dat hij misstanden en
slechte gebruiken wil hekelen, maar dat dit niet tegen mensen persoonlijk gaat ; hij wil slechts zeer in het algemeen critiseren .
Nu verwachte men niet, dat alle puntdichten willen laken, er
wordt ook geloofd ; er worden niet alleen grapjes gemaakt, maar er
is ook plaats voor ernstige dingen . Ja, de mogelijkheid bestaat, dat
de lezer zo veel ernstige zaken zal aantreffen, dat het boek nauwelijks meer de naam van puntdichtverzameling mag dragen .
1 . t.a .p. xxv, 111 .

NEDERLANDSE EPIGRAMMATICI

51

De dichter is echter zijn karakter gevolgd : ,,. . .heelgoed joks en
ben ick niet . . ."
En nu blijkt bet voorbericht ook nog voor iets anders bestemd
dan om alleen een uiteenzetting to geven over bet begrip epigram :
"Van Martiaelsche vuiligheden ben ik een doodvijand, en hebbe veel
liever dat gij leert als lagt ."
Roemer Visscher en De Decker hebben beiden epigrammen van
Martialis vertaald en de keuze nit bet werk van den zo vereerden Romein is bepaald niet puriteins to noemen . Onder de originele puntdichten zijn er heel wat, die in gepeperdheid niet voor Martialis behoeven
onder to doen . Visscher heeft tegen deze stand van zaken geen enkel
bezwaar gemaakt, maar De Decker geneert zich er lichtelijk voor . We
zullen later nog de gelegenheid krijgen op de verhouding De DeckerMartialis in to gaan ; bier is bet voldoende, als we opmerken, dat De
Decker zich aan bet door hem verafschuwde en toch ook beminde voorbeeld gespiegeld heeft . Hiervoor maakt hij in zijn inleiding zijn excuses,
in deze vorm, dat hij den serieuzen lezer voor is, door hem mee to delen,
dat hij van Romeinse (en eigen?) onnette puntdichten een vijand is .
Verder is deze aanhaling van belang om bet typisch Nederlandse
trekje, dat zich bier openbaart: de poezie dient to leren, zij hebbe een
ernstige strekking, waardoor de lezer iets wijzer kan worden en zo
mogelijk iets beter . Om den lezer to gerieven, heeft De Decker toch
zichzelve geweld aangedaan en den ouden Adam vrij spel gegeven
de zeer lichte Muze kreeg een kans, niet zoals hij zelf beweert, „twee
of drymaal," maar wel vaker .
Nadat de dichter nog meegedeeld heeft, dat er cen aantal puntdichten
vertaald zijn, komen er nog opmerkingen die in ons verband van
minder belang zijn .
Ook in de puntdichten zelf wordt ons nog iets meegedeeld over
de bedoeling van dit soort poezie . Reeds in bet allereerste puntdicht,
dat een kwatrijn is, wordt gewezen op bet belangrijkste criterium :
de kortheid . Dit wordt nog eens herhaald op de volgende wijze :
Want, lezer, niet alleen in puntdicht, maer in alien,
Al wat of schoon, of zoet, of goed is, dat is kort 1 .

De Decker poogt nog een verschil to maken tussen een schimpdicht
en een puntdicht, maar een groot onderscheid kan uit deze regels
toch niet opgemaakt worden :
1 . Wij citeren de uitgave van M. Brouerius van Nidek, 1726 . Het Romeinse
cijfer verwijst telkens naar het eerste of tweede Boek der Puntdichten . I, 165 .
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SCHIMP-DICHT EN PUNT-DICHT
Een Schimp-dicht word to recht met Punt-dicht vergeleken ;
Dit word in dat verbreid, dat kort in dit vervat .
Dat dient gepunt als dit, zoo 't snel en wel wil steken,
Dit dient, zoo 't byten wil, getand to zyn als dat 1 .

Het enige verschil dient dus in de lengte gezocht to worden . Weer
wordt op de bijtvaardigheid van het puntdicht de nadruk gelegd,
geheel in de zin van Martialis, het grote en verafschuwde voorbeeld .
Een geheel andere opvatting heeft onze derde getuige, Jan Vos,
een slecht dichter, maar een van de interessantste figuren uit de
zeventiende eeuw, die, zoals vaak tweederangsdichters doen, een
heel eigen beeld geven van het tijdperk, waarin zij geleefd heblien .
In zijn puntdichten vertelt Vos, als weleer Martialis en kort to voren
Roemer Visscher, vele wetenswaardigheden over het leven in zijn
stad. Vos was minder voorzichtig dan De Decker en heeft zeker stadgenoten willen hekelen in zijn gedichtjes . De nieuwsgierige onderzoeker van heden zal niet meer to weten kunnen komen, welke mensen Vos op het oog gehad heeft, daar meestal slechts de initialen in
het opschrift vermeld worden .
Vos went een verschil to maken tussen puntdicht en steekdicht :
EIGENSCHAP VAN PUNT- EN STEEKDICHT
Een Punt- en Steekdicht zyn van ongelyke kracht .
Dit kittelt ons het oor ; dat weet in het hart to steeken .
Het leeven van den mensch wordt na 't bedryf geacht .
Het Puntdicht roemt de deugdt. het Steekdicht wraaktgebreeken 2.

De formuleringen van beiderlei dichtsoorten zijn helder getypeerd :
de oorkitteling van het puntdicht doelt op het geestig toegespitste,
dat een goed epigram kenmerkt ; het wondende scherp der korte
satyre treft de ondeugd in het hart . Dat het steekdicht een kleine
satyre is, blijkt ook uit het volgende :
STEEKDICHTER
Wie steekgedichten schryft, begint tot schrik to leeven .
Van wie? van die hem stof tot steekgedichten geeven .
't Quaadt wordt van hem als van de preekstoel aangetast .
Een steekdichtschryver is een preeker zonder last 3.
1 . t .a .p . I, 5 .
2 . Wij citeren : Jan Vos, Alle de gedichten, 1726, 2 dln . Het Romeinse cijfer
verwijst naar het eerste of tweede deel . i, p. 399 .
3 . t .a .p . p . 542 .
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Ook het eerste puntdicht van Jan Vos' verzameling spreekt over
deze zaken en nu in her bijzonder over het puntdicht, dat, wat het
ook moge zijn, een einde moet hebben, dat inslaat .
Dit alles is genoeg om de conclusie to trekken, dat het epigram,
welke Nederlandse naam er ook aan gegeven mag worden, voor
onze zeventiende eeuwse dichters meer in overeenstemming is met
het epigram van Martialis dan met het Griekse epigram : de kortheid,
maar vooral gepointeerdheid zijn de meest gebiedende eisen .
Toch zou het tot onjuiste conclusies leiden, indien de pointe in de
slotregel als criterium bij uitnemendheid voor het epigram aanvaard
werd. Al mag dan vaak bij het epigram dit kenmerk aanwezig zijn,
daarmee kan nog niet beweerd worden, dat elk kort gedicht, dat
deze eigenaardigheid bezit, ook een epigram is. We denken aan
een klassieke dichtvorm als het sonnet, dat toch niet als epigram pur
sang kan gelden (ook al komt het herhaalde malen in een epigramverzameling voor) en dat eveneens het hoogtepunt pleegt to vinden
in de laatste regel .
Bovendien, hoe schoon deze wet ook mag zijn, geen der dichters
houdt er zich steeds aan, zeker niet als het gedichtje lyrisch of quasilyrisch wordt. Dat de laatste regel in een klein gedicht bijna altijd
een grote nadruk heeft en het hoogtepunt in zich herbergt, wil nog
geenszins zeggen, dat die regel geangeld of gepointeerd moet zijn .
Maar het feit is duidelijk, dat onze epigrammatici in genen dele
,,Grieks" georienteerd zijn, terwijl de Romeinse invloeden duidelijk
speurbaar zijn . Dit hoeft om verschillende redenen geen verbazing
to wekken . De meest voor de hand liggende oorzaak is, dat onze
dichterlijke voorouders uit de gouden eeuw het Grieks niet meester
waren, waardoor de Anthologie voor hen een gesloten boek bleef .
De nog veelal heersende mening, dat onze Renaissance een herleving was van de Grieks-Romeinse beschaving, berust op een misvatting. De algemene Renaissancekennis was Romeins-Italiaans en
wat men van en over de Grieken wist, stamde uit Latijnse vertalingen
en Latijnse bronnen . Eerst met de Romantiek, die tweede Renaissance, wijkt dit Romeinse beeld gedeeltelijk voor het Griekse .
Hoe prachtig onze Renaissance ook geweest is, „Grieks" was ze
niet. De Renaissance-Nederlander had vele kwaliteiten, maar we
kunnen niet van hem zeggen, dat hij in staat geweest is, de Griekse
geest to begrijpen, of dat hij deze zelfs maar in de verste verte heeft
kunnen aanvoelen. Behalve het gebrek aan taalkennis, dat zeker secundair geacht mag worden, was de gehele geestesgesteldheid niet
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van dusdanige structuur, dat men openstond voor de Griekse levensen wereldbeschouwing . Slechts zeer uitzonderlijke geleerden kenden
het Grieks zo goed, dat ze werkelijk Griekse teksten lezen konden . Dat
in dit verband de naam van Hugo de Groot genoemd moet worden,
zal niemand verbazen . Naast al het andere, dat dit genie volbracht,
heeft hij ook nog den tijd en de lust gehad, om grote delen van de
Griekse Anthologie in het . . .Latijn to vertalen .
Langs een dergelijke of parallelle weg is wellicht een enkel epigram
uit de Anthologie in onze poezie terecht gekomen, maar die enkele
uitzonderingen moeten we vooral niet to hoog aanslaan en zeker
mogen we daaruit met concluderen, dat het Griekse epigram in het
algemeen aan onze dichters bekend is geweest .
Laten we een voorbeeld mogen noemen : In Boek ix, 148 van de
Griekse Anthologie staat een zesregelig gedicht, dat als volgt luidt :
TOV PGov, `Hp&xaevre, 7toX 7tAEoV -'~7rep OTC E~7)S
& xpue• vuv O f3LoC, ga'r' S'xCeLVO"rePO( ;.
Tov f3tov &p'rL y&aa, O-~p,Oxpvre, To 7rAEov '7 7rpLv VuV o (3ioS 7rocvTwv eaTi ycXoLOTepoS .
; opcwv, To ~Lercc [.epLµvw
eiS upEaS 8e, xod au-Co
7rwS &. is aoi xaauaW, 7rwS 0"40C aoi yeA&aw .
(Weep for life, Heraclitus, much more than when thou didst live, for life is
now more pitiable . Laugh now, Democritus, at life far more than before;
the life of all is more laughable . And I, too, looking at you, am puzzled
as to how I am to weep with the one and laugh with the other) .

De gedachten in dit epigram vervat, vinden we vrijer of minder
vrij weergegeven in onze epigrampoezie herhaalde malen terug,
zonder dat aan directe gebruikinaking van het oorspronkelijk epigram
gedacht mag worden . Heraklitus als de pessimistische en Demokritus als de optimistische denker waren duidelijk omlijnde figuren
geworden, die men als schablones gebruikte, zonder dat men er zich
van bewust was, waar deze wijsheid vandaan kwam .
De Decker maakte er het volgende van :
HERACLITUS EN DEMOCRITUS

De zotterny en ramp des menschen wierd voor dezen
Van dezen stag bespot, van genen stag bezucht .
De mensch zal altyd zot, altijd rampzalig wezen ;
Weshalven altyd zyn de stof van klaght en kluchtl) .
1 . t .a .p . i, p . 418 .
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Ook Jan Vos maakte op beide filosofen een puntdicht, dat een
geheel andere inhoud heeft dan bij De Decker :
DEMOKRYT EN HERAKLYT
D'een lacht en d'ander huilt, om 't aardtryk vol van wee .
D'aanspreker doet alleen zoo veel als d'ander twee .
Waar deedt h y ooit zoo veel als twee beroemde geesten?
Hy huilt b y 't koude l yk, en lacht b y bruiloftfeesten 1 .

Antonides van der Goes dichtte twee gedichtjes bij een schilderij,
Demokritus en Heraclitus voorstellend, waarvan er een hier volgt :
Schoon 't lachen en geween elkandren wederstreven,
Noch schaft tot beide stof des weerelts ydelheid;
Laet Demokryt haer dan belachen al z yn leven,
Geef Heraklyt gel yk dat h y haer steets beschreit 2 .

Het is zonder meer duidelijk, dat deze drie gedichtjes van zeventiende eeuwse dichters slechts een zeer beperkt verband vertonen
met het Griekse epigram : Jan Vos heeft met het origineel zelfs niets
uitstaande . Maar ook J. Vollenhove heeft een dergelijk gedichtje,
dat hij volgens eigen zeggen uit het Grieks vertaald heeft . In ieder
geval is de vertaling van Vollenhove verreweg de beste en het meest
in overeenstenuning met het bovenaangehaalde Griekse epigram .
Hier volgt het epigram van Vollenhove :
OP HERAKLYT EN DEMOKRYT
O Heraklyt, beschrei nu meer, dan in uw' tydt,
Bet leven : want het valt door veel verdriets nu banger .
Belacht het nu veel meer dan eert yts, Demokryt :
Bet gaat nu dag op dag van zotter kluchten zwanger .
Maar och wat mensch, die u bespiegelt allebei,
Bedwingt zyn lachchen, of onthout zich van geschrei 3?

Ook Bilderdijk, die het Grieks machtig was, maakte een gedichtje,
dat zeer zeker een vertaling is van het oorspronkelijke :
Schrei dubbel, Herakliet! de steeds rampzalige aard'
Werd eindel yk meer dan ooit, werd recht beschreienswaard.
En g y Democritus, zoo ge ooit om dwaasheen lachte,
1 . t .a.p . i, p. 417 .
2 . Gedichten, 2e dr. 1705, deel ii, p . 357 .
3 . J . Vollenhovens Poe ij, Amsterdam, 6186, p. 747
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Thands is uw lath besteed by "t aavrechts wangeslachte .
S Waanzucht dezes tads, die alle maat ontzwol,
Belachlijk voor 't verstand, voor 't hart bejamm'ringsvol . 1
Zo zijn er nog wel enkele themata aan to wijzen, die uit Griekse
bron afkomstig schijnen to zijn, maar welke toch niet rechtstreeks als
vertalingen beschouwd dienen to worden . 2
De veelgesmade Bilderdijk heeft - en dit weten we zeker - de
Griekse epigrammatiek zo goed gekend, en zo nauwkeurig het onderscheid gevoeld met het Nederlandse puntdicht, dat hij in een voorwoord bij vertalingen van den Grieksen epigrammaticus Kallimachus 3, beter dan de meeste andere schrijvers over de Griekse
epigrammatiek, bet verschil heeft aangegeven :
,,Daar heerscht een vrij algemeen vooroordeel tegen de Grieksche
epigrammen. Met den laffen kwinkslag van een'onkundig' Franschman, die aan tafel, een smaaklooze saus daar bij vergeleek, was de
roem der Grieken in dit punt verloren bij eene Natie, onder wie niet
slechts een geestige inval, maar alles wat stof tot lachen geeft, van
de waarde eens tooneelstuks, eens dichtstuks, eens boeks, ja van die
van alle Wijsgeerige en Historische waarheid beslist .. ."
,,Het is hier de plaats niet om aan to toonen hoe verderfiijk die gehechtheid aan punten en slagen voor een' goeden smaak en gezonde
oordeelkunde zij ; en hoe veel onze benaming van Puntdichten, verkeerdelijk op de Epigrammata toegepast, bij ons tot een misverstand
toegebracht heeft, dat veellicht vermijd ware geweest, zoo men
't Grieksche woord van Bijschriften had overgenomen . Genoeg, dat
het van zelve spreekt, dat een Bij- of Opschrift (het geen eigenlijk
't Epigramma uitmaakt) geen punt behoeft, en bet Puntdicht een bijzonder soort is. Die dit recht beseft, zal ook in de eenvoudigheid van
Grieksche Bijschriften, of het geen men onder then naam betrekt, genoegen kunnen scheppen, en den zuiveren Griekschen trant ook in
dit vak boven de geestpralerij der Hedendaagsche leeren waardeeren ."
Dat bet talenfenomeen Bilderdijk de Anthologie gekend heeft, is
minder verwonderlijk clan dat de goede Witsen Geysbeek op de
hoogte geweest zou zijn van de Griekse epigrammatiek . Een dergelijk helder inzicht in de situatie, als bleek uit bet citaat, dat wij van
1 . De Dichtwerken van Bilderdijk, 1859, xiii, 252 .
2. Een min of meer volledige lijst van vertalers van de Griekse Anthologie
is to vinden in Geerebaert, Lyst van gedrukte Nederl . Vertalingen der nude Grieksche
en Latjnsche schrj/vers, Gent 1924, p . 16 .
3 . t.a .p . Deel xv, p . 135 vv.
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Bilderdijk gaven, heeft de schrijver van bet beroemde rijmwoordenboek zeker niet gehad . Behalve dat Geysbeek zelf een verwoed
schrijver van epigrammen is geweest, hoewel, om bet zacht to zeggen,
zijn puntdichten niet zo heel erg goed zijn, heeft hij een bloemlezing
samengesteld uit de ,bette" epigrammen van de Nederlandse poezie,
een bloemlezing, welke voorafgegaan wordt door een uitvoerige
inleiding 1 . De titel wijst reeds nit, dat voor den samensteller epigram en puntdicht identiek zijn, terwijl verondersteld mocht worden,
dat voor een kenner van bet Griekse epigram deze identiteit op zijn
minst twijfelachtig kon zijn .
Een gevoel van grote teleurstelling bekruipt den lezer als hij in
deze Nederlandse Anthologie gaat lezen en de poezieproducten van
enkele eeuwen epigrammatiek in zich opneemt . Als we denamender
uitverkoren dichters zien, blijkt, dat de bekendste dichters niet vergeten zijn : Spieghel, Bredero, Visscher, Huygens, Hooft, De Decker,
Vos, Westerbaen, Vondel en verder een zeer groot aantal tijdgenoten
van den bloemlezer, die nu voor goed vergeten zijn . Ondanks deze
klinkende namen zal zelfs den minst verwenden lezer weinig vreugde
verschaft worden .
Witsen Geysbeek vertelt in zijn voorwoord, hoe de Griekse Anthologie ontstaan is en uit welke onderdelen deze verzameling is
opgebouwd. Dat hij de inhoud niet hoog aanslaat, blijkt wel uit een
opmerking, die hij lanceert in een essay over bet puntdicht : ,, . . .versies,
omtrent in de smaak van die welken hedendaags de banketbakkers
orn ulevelletjes wikkelen" 2. Beknoptheid, juistheid, duidelijkheid
en geestigheid worden als de meest karakteristieke eigenschappen
aangegeven . Ook wordt er gepoogd een indeling to maken, welke
berust op de verschillende gegevens, die in bet puntdicht verwerkt kunnen worden ; zijn onderscheidingen zijn voor ons van
weinig belang . Dat een bloemlezing, samengesteld door een vernuft, dat op een dergelijke wijze oordeelde over de Griekse epigrammatiek, van weinig goede smaak zal getuigen, hoeft niet nader
betoogd .
Veel beter is een eerder verschenen verhandeling over bet puntdicht van Joannes Lublink den Jonge . Ook voor dezen schrijver
is bet epigram eenzelfde poetisch voortbrengsel als bet Nederlands
1 . P . G . Witsen Geysbeek, Epigrammatische Anthologie of keur van Puntdichten
hit de voornaamste en beste Nederlandsche dichters, 1821 .
2 . P . G . Witsen Geysbeek, Verbandeling over bet Puntdicht, Amsterdam, 1810 .
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puntdicht 1. De meningen van Lessing 2 en Herder worden to berde
gebracht, wat pleit voor zijn belezenheid en kennis . Geysbeek is
bij dezen schrijver uitvoerig to gast geweest, voordat hij aan het
schrijven ging van zijn eigen verhandeling.
Spoedig blijkt echter, dat Lublink onder puntdicht toch iets meer,
of althans iets meer gedifferentieerds verstaat dan gebruikelijk is.
Behalve op de Griekse Anthologie wijst hij op Catullus, Martialis,
Claudianus en Ausonius. Catullus zou het Griekse epigram het dichtst
benaderen in het weergeven van ongezochte en natuurlijke gedachten,
en dat nog wel op een bevallige wijze . Ook de mening van den in het
Latijn dichtenden Scaliger wordt geciteerd ; deze onderscheidde twee
soorten epigrammen : ,quaedam sunt mollia, tenera, laxa, affectus in se
amatorios continentia (dit, ziet men, is de manier van Catullus, ) alia
vivida, vegeta, atria, (dit de manier van Martialis)" .
Aardig is de critiek, die Lublink dan geeft : ,Maar evenwel, deeze
laatste soort heeft ook zo veel van het gezochte, gelijk de meeste to
verre getrokkene aartigheden, dat het reeds die verbastering van smaak
kentekent, welke de laatere Latijnsche poezie zo ongunstig van de
vroegere Grieksche onderscheidt : en dit gaf ook aanleiding tot de
zonderlinge handelwijze van zekeren Augerius, een Venetiaansch
Edelman, die, volgens het getuigenis van Pere Rapin, alle jaaren eenig
gedeelte der Epigrammata van Martialis aan de schim van Catullus,
als een offerande zijner waardig, door de vlammen toebragt ."
Voor zover het ons bekend is, is dit het eerste getuigenis over het epigram in Nederland, dat bout snijdt en gevoel heeft voor de afstand, die
er tussen het Griekse en Latijnse epigram bestaat, en een fijner poetisch
gevoel verraadt dan de meeste puntdichters bleken to bezitten, zodra
ze zich bezig gingen houden met de mogelijkheden van het epigram .
In het vervolg van deze uiteenzetting geeft de schrijver terecht toe,
dat de twee richtingen in elkaar overlopen en dat een nauwkeurige
1 . In Derde Zevental verhandelingen over verscheide onderwerpen voorgeleeZen in bet
Genootschap Concordia et Libertate, A'dam, 1794, p . 115 v .
2 . De mening van Lessing lieten wij buiten beschouwing . Zie : Samtliche
Schriften, herausgeg . von Karl Lachmann, XI, S . 214ff. Ook Lessing geeft vele
vertalingen van her woord epigram : Ueberschrift, Aufschrift, Sinnschrift, Sinngedicht . Het door Lessing zelf vaak gebruikte ,Sinngedicht" omschrijft hij als
volgt : ,, . . .das S .nngedicht ist ein Gedicht, in welchem, nach Art der eigentlichen
Aufschrift, unsere Aufmerksamkeit and Neugierde auf irgend einen einzeln
Gegenstand erregt, and mehr oder weniger hingehalten werden, um sie mit eins
zu befriedigen" (S . 217) . L . onderscheidt twee delen in het epigram : de ,Erwartung" en de ,Aufschluss". Elders (S . 302) wijst L . op de relatie, welke bestaat
tussen Martialis en de Griekse Anthologie, wat met voorbeelden wordt toegelicht .
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afbakening niet wel mogelijk is . De Fransen, aldus Lublink, maken
een onderscheid tussen epigram en madrigaal, hoewel het theoretisch
verschil tussen deze twee soorten poezie door de theoretici niet precies wordt omschreven : ,Marmontel zegt : La finesse caracterise
l'Epigramme, et la distingue du Madrigal, dont la delicatesse fait l'essence ."

Lublink merkt dan op, dat dit geen werkelijk onderscheid is, daar
beide genoemde eigenschappen zowel noodzakelijk zijn voor het
epigram als voor het madrigaal .
Wat is dan wel een madrigaal? ,Het Madrigal, zeggen zij, is
zeer eenvoudig, en wel met een geestige wending, wel naief, maar
zonder een' verrasschende slag, zonder een gescherpte punt ."
In deze definitie is vrij grote overeenkomst to vinden met de omschrijving, die wij gaven van het Griekse epigram . De rest van het
betoog is voor ons van geen waarde en niet beter dan datgene, wat
Geysbeek betoogde.
De epigrammatiek is een onderdeel van de Nederlandse poezie,
dat nooit een degelijk onderzoek waardig is gekeurd en zo is
ook nimmer nagegaan, welke invloed Martialis op onze dichters uitgeoefend heeft . Het zou ons to ver van ons eigenlijk onderwerp weg voeren, indien we ons met dit vraagstuk uitvoerig
bezig gingen houden, maar enkele opmerkingen willen we toch
maken .
Na alles wat hierboven betoogd is, mag nu wel geconstateerd
worden, dat en door de kennis van het Latijn en door de geestesgesteldheid van de dichters, Martialis cen geliefd schrijver moest worden,
dat zijn geestigheid en zijn ,kopijeerlust des dagelijkschen levens,"
die hem er toe brachten, alles wat in Rome gebeurde aan belangrijke
en vooral ook onbelangrijke zaken, in versvorm to vermelden, hem
een ongekende populariteit moesten verschaffen . Toch is Martialis
niet zo het voorbeeld geworden van alle epigrammatici, als dat
in Engeland het geval is geweest : daar werd het grootste deel
van zijn oeuvre vele malen vertaald en op welk een onnavolgbare, geestige wijze! In onze epigrammatiek is het aantal vertaalde
epigrammen niet enorm groot . Maar toen eenmaal de typische
eigenaardigheden van het epigram van Martialis bekend werden,
hebben onze dichters, zonder zich verder veel aan het origineel to
storen, naar 's lands gewoonten en zienswijze vele variaties gespeeld
op het Latijnse thema .
Van Roemer Visscher is reeds onderzocht, hoeveel deze epigram-
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maticus aan Martialis to danken heeft 1. Maar Martialis is niet de enige
Latijnse bron geweest : boven het Tweede Schock van de Rommelsoo
staat : ,Kleyne Gedichten uyt Cato, om op Tafelborden to schrijven ."
Jan van der Does noemt Visscher in een voorrede op Stoke's Kroniek een „Tweede Martiael" . Van der Laan merkt op, dat deze bijnaam
onjuist is, omdat het scabreuze van Martialis verzwakt wordt en
Roemer Visschers breedsprakigheid het puntige doet verwateren 2.
Ook al is dit volkomen waar, de bijnaam is er niet minder geslaagd
om : het is zelfs nog sterker : Visscher was onze „eerste Martiael," in
die zin, dat hij onze eerste epigrammaticus geweest is .
Dat Huygens Martialis letterlijk vertaald heeft, is, menen wij, nog
nooit aangetoond, maar in de geest staat hij zeer dicht bij hem,
evenals Jan Vos, wiens puntdichten, althans naar de inhoud, zeer
veel gelijken op het werk van den Romein, zij het dan ook in gekuiste vorm .
De Decker neemt weer een andere positie in ; we spraken er reeds
even over : eigenlijk vindt hij Martialis wel zeerbijzonder : waarom
zou hij anders verschillende malen werk van hem vertaald hebben?
In het eerste boek der Puntdichten staat een reeks vertalingen van
den Romeinsen dichter (362-370) 3. Tegelijkertijd heeft hij ook
een heilige afkeer gehad van ,Martiaelsche vuiligheden," zoals
we reeds gezien hebben .
En als De Decker niet alleen onschuldige epigrammen van dezen
verachten vuilspreker heeft vertaald, komt er als dank :
OP MARTIAEL

Genoeg gemartiaelt; staek, Martiael, uw kaken ;
Ons Holland heeft genoeg van uwen Roomschen drek
Schoon groote letter-lien van u wat wonders maken :
Ick zweere met Mureet gij hebt een' vuilen beck .
Min Batavier en heeft geen' ooren voor het kouten
Van een' zoo stinckenden, zoo ongewasschen mond .
Ja, Martiael, gij stinkt juist daer gij zit gezouten :
Uw zout maekt rotte zeen, uw zout is ongezond 4.
Attisch zout zou De Decker zeker beter gesmaakt hebben .
1 . Zie N . van der Laan, Uit Roemer Visscher's Brabbeling, Leidse diss . 1918,
p . xxxiii vv .
2 . t .a .p. p . xix.
3 . Zie verder voor de verhouding De Decker-Martialis : J . Karserneyer, De
dichter Jeremias De Decker, diss . V . U . 1934, p . 209 vv.
4 . t .a .p . i, 371 .
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Nadat we vluchtig gewezen hebben op het verband tussen onze
epigramdichters en de Romeinse epigrammatiek en in het bijzonder
Martialis, willen we in grote lijnen een overzicht geven van het
vierregelige epigram van de Renaissance af, ons voornamelijk bepalend
tot - Roemer Visscher, Huygens, Jan Vos en Jeremias De Decker,
terwijl we ook enkele andere dichters uit dezelfde tijd en uit later
eeuwen ter sprake zullen brengen, voorzover deze ons nieuwe gezichtspunten kunnen verschaffen . Wij willen met elk dezer dichters
apart behandelen, maar we zullen de indeling volgen van de Griekse
Anthologie en de belangrijkste soorten, welke we daar aantroffen,
ook in onze eigen epigrammatiek bespreken . Natuurlijk zullen we
steeds aan ons uitgangspunt denken en juist op die kwatrijnen de
meeste aandacht vestigen, die ,poezie" geworden zijn .
Ten overvloede willen we er nogmaals op wijzen, dat deze opzet
niet zijn rechtvaardiging vindt in een directe invloed van het Griekse
epigram op het Nederlandse . Maar wel mag gezegd worden, dat de
Grieken het epigram zo intensief beoefend hebben en het tot een
dusdanige volmaaktheid hebben gebracht, dat nadien geen enkele
essentiele verrijking of fundamentele verandering to constateren is .
Indien Martialis toch als vernieuwer erkend moet worden, dan is
hij dit voornamelijk geweest in grotere epigrammen, waarmee wij
ons hier niet bezighouden .
Men kan de zaak ook van een andere kant bekijken : onze epigrammatiek ontwikkelt zich onder Renaissanceinvloeden, maar is mmmer
een nauwkeurige navolging geweest van het Romeinse voorbeeld .
Dat onze epigrammen toch een zo grote overeenkomst vertonen met
het klassieke epigram, bewijst, dat het vierregelig epigram slechts
een beperkt aantal mogelijkheden biedt, dat Grieken, Romeinen en
Nederlanders zelfstandig hebben benut. Zo goed als de vorm van het
kwatrijn in vele litteraturen als grondvorm is to beschouwen, zo goed
is er ook een in het oog lopende overeenkomst to constateren wat de
inhoud betreft .Over het tevens bestaand historisch verband behoeft,
na datgene wat we reeds zeiden, hier niet nader gesproken to worden .
Deze, gedeeltelijk historisch to verklaren, overigens als feit aanwezige, overeenkomst, bracht ons er toe, niet den dichter, maar
de mogelijkheden van het vierregelige gedicht als uitgangspunt to
kiezen .
Bovendien is er nog een andere reden, die het onmogelijk maakte
onze epigrammatici afzonderlijk to behandelen, een reden, die reeds
eerder ter sprake is gekomen : het vierregelige gedicht is in het alge-
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meen zo weinig persoonlijk, dat de overeenkomsten onderling veel
groter zijn dan de individuele differentiatie . Indien wij de Anthologie
van Witsen Geysbeek zouden lezen, terwijl de namen der dichters
weggelaten waren, zou bet vrijwel onmogelijk zijn op litterairaesthetische gronden de dichters to herkennen .
Zou bet bijvoorbeeld mogelijk zijn de dichters aan to wijzen, die
deze kwatrijnen geschreven hebben :
PROFETEN EN POETEN

De ziel van een' Propheet is vol van 's Hemels klaerheid ;
Ook steekt in een Poeet iet zeldzaems, ik bely't :
Want van den volgenden spreekt een Prophete waerheid,
En een Poete liegt van den voorleden tyd 1.
PROPHETEN EN POP-TEN

Waer in verschillen doch propheten en poeten?
Het onderscheyt is clean, doch duydelyck to weten
De eerste seggen waer van tgeen men noch verwacht,
De tiveede liegen van hetgeen al is volbracht 2.
Neen, onze epigrammatici hebben to veel aan de smaak van hun
tijd geofferd, zij hebben in bet epigram vaak niet meer gezien dan
een alledaagse bezigheid, welke weinig of niets uitstaande had met
de poezie, zij schreven versjes in grote hoeveelheden voor lezers, die
niet om poezie vroegen, maar om enkele rijmende regels, die hen
tot lachen zouden brengen of tot nadenken en herdenken zouden
stemmen .
Als Vondel een vierregelig gedichtje schreef, ging dit buiten zijn
eigenlijke dichterlijke scheppingsdrang om . Hij deed bet, omdat
iemand er hem om vroeg, of was bet uit eigen beweging, uit vriendelijkheid of medeleven .
Misschien kunnen we den epigramdichter bet beste vergelijken
met den schrijver van cabaretliedjes uit onze eigen tijd, liedjes, die
voornamelijk geschreven worden op gebeurtenissen, die zich afspelen in bet actuele leven en daarom reeds een goed gehoor zullen
vinden bij een welwillend publiek, dat een lach en een traan wenst
en dan ook nog wel eens een klein filosofietje wil beluisteren, een
1 . J . De Decker, t .a .p . i, 310 .
2. J . Revius, uitg. Dr W . A . P . Smit, ii, 55 .
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kanttekening bij het bestaan, die even een dieper aspect laat zien, een
achtergrond opent, die plotseling gaat leven . Zo goed als het cabaret
in zijn beste momenten meer is, dan het wil zijn, zo kan het epigram
onverwachts kleine gedichten opleveren, als de dichter in staat is
geweest het gewone tot iets bijzonders to maken .
Dat Jeremias De Decker met hoofd en schouders uitsteekt boven
de anderen, kan iedereen constateren, die wel eens een avond in zijn
puntdichten heeft gelezen : noch Roemer Visscher, noch Huygens,
noch Vos kunnen in zijn schaduw staan . De Decker is een dichter,
een sterke persoonlijkheid bovendien, in vele opzichten een man,
wiens werk weinig afbreuk is gedaan door de tijd . Wij zijn gewoon
vooral in hem een Christen to zien en vergeten daardoor wel eens, dat
het geloof voor hem „een onrustig ding" was : er is veel ,aards" in
dezen dichter, dat strijdt met het ,hemelse". Als Vondel de dichter
lijke geschiedschrijver van zijn eeuw genoemd kan worden, dan is
De Decker dat in veel pregnanter en geestelijker zin . Koopmans 1
laat zien, hoeveel waarnemingen en gedachten in De Deckers puntdichten verwerkt zijn en dit beeld is nog Lang niet volledig . Zijn werk
is zeker minder rijk en minder overdadig dan dat van Vondel ; het
ging hem moeilijker af, zijn wereldbeeld was minder gaaf en harmonisch, wellicht juist daardoor menselijker en dieper. Het blijft een
raadsel, waarom deze dichter schier alle bekendheid mist, terwijl
Vondel nooit genoeg geprezen lijkt to kunnen worden .
Uiteraard zijn er wel zeer algemene verschilpunten tussen de andere
genoemde dichters op to sommen : Roemer Visscher staat tussen
twee werelden in : in zijn werk liggen Middeleeuwen en Renaissance
dwars door elkaar heen . Telkens stoten we op zuiver middeleeuwse
elementen, maar zijn belangstelling voor wereld en mensen is van
de nieuwe tijd en de nauwkeurige lezer ziet het kleine leven van
het zestiende eeuwse Amsterdam voor zijn ogen opengaan . Huygens
is altijd intelligenter en gevatter dan de wat botte Jan Vos . Jan Vos,
die een groot gebrek had, namelijk dat hij niet kon denken en niet
kon dichten, maar dacht dat hij het wel kon, heeft ook het dagelijks
leven en de dagelijkse schandaalkroniek tot onderwerp van zijn
puntdichten gemaakt, terwijl hij er bovendien een wat labiele moraal aan placht toe to voegen, zoals Huygens dat in aannemelijker vorm
deed . De moraal van De Decker ligt veel dieper en vindt een basis in
een zeldzaam levend geloof. Roemer Visscher had met dit alles niets
1 . Zie Nieuwe Taalgids, X, 65 vv . jeremias De Decker als cultuurbeeld uit jkn
puntdichten .
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uitstaande : hij zit vol met grollen als Rabelais, maar zonder bet
fond van dezen onsterfelijken Fransman .
Doch deze verschillen zijn to algemeen, dan dat ze als ons uitgangspunt zouden kunnen dienen .
A. Het epigram als opschrift.
Evenals bij de Grieken is het epigram als opschrift natuurlijk oorspronkelijk geen litteraire zaak geweest : op huizen en uithangborden,
op munten en winkels werd en wordt een klein gedicht aangebracht,
in steen uitgehouwen of in kleuren geverfd . Het is met geen andere
bedoeling gedaan dan om de aandacht van den voorbijganger to
trekken en de reclameslagzin is er de moderne versie van .
Hoe korter een dergelijk rijmpje was, hoe beter .
Zodra de dichters er zich mee gaan bemoeien, wordt het opschrift
misschien wel niet beter, maar in ieder geval meer litterair . Vondel,
die zozeer deelnam aan bet leven van zijn eigen tijd, heeft er verschillende gemaakt, zoals bijna alle dichters uit zijn tijd, soms in opdracht,
met het doel bet epigram ook werkelijk als een opschrift to gebruiken,
soms als litteraire tijdkorting . We mogen van dergelijke gelegenheidsgedichtjes niet veel verwachten . Ook een dichter als Vondel ontkwam
niet aan vlakheid en een weinig zeggende manier van uitdrukken .
Hier volgt een dergelijk epigram van Vondel :
OP DEN HEER TREZORIER PETER RAEP

Peter Raep, de Trezorier,
Boude uit mededogen hier
't Weduwen- en weezenhof.
Men gebruick' het tot Godts lof i.
Niemand zou in deze regels den schepper van Lucifer herkennen .
Een gedichtje van een onbekende, dat het inschrift vormt op een
gedenkpenning, geslagen ter ere van Tromp, is zeker niet minder :
Ons Tromp den helt.
Staet bier gestelt .
In klyn formaat.
Met groote daet 2.
Luifelopschriften en uithangborden hebben de vindingrijke neringdoenden steeds er toe gebracht de dichtkunst incidenteel to beoefenen
1 . t .a .p . v, 481 .
2 . Dr D . F. Scheurleer, Van Varen en Vechten, t, 438 .
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en zeker dikwijls met practisch succes . De zeilenmaker in Delft heeft
niet to vergeefs zijn toekomstige klanten herinnerd aan admiraal van
Ghent, die de peet van zijn zaak was :
In de Ammiraal van Ghent, die lant- en zeesoldaat,
Wiens dappre oorlogsdeugt in menig hert nog staat,
Daar maakt men zeilen om gelukkig mee to varen,
'k Wensch, die ze koopt, goe reis, bevryt van wree barbaren 1 .

De eigenaar van deze zaak heeft handig gebruik gemaakt van de
lust, die de meeste mensen tonen, om inscripties en opschriften to
lezen . Aangetrokken door de klinkende naam van een beroemd
admiraal, komen de voorbijgangers pas (te) laat tot de conclusie, dat
een vriendelijke reclame hen heeft bezig gehouden .
Jan Vos, die deze opschriften vaak gelezen zal hebben, zette er zich
toe dit genre to persifleren en de verder onbekende G . J. dient hem
als slachtoffer
IN T UITHANGBORDT VAN G . J.

Hier hangt een ezel uit : hoe zal ik dit ontknoopen?
Waar dat een krans uithangt, daar wil men win verkoopen .
Vraagt iemandt waarom zich dit dier in 't bordt vertoont?
Om dat 'er in dit huis een lompig' ezel woont 2.

De toespeling is wel wat al to gemakkelijk, maar bij zijn tijdgenoten vond het evenveel waardering, als het nog tegenwoordig
zou vinden bij velen, wier humor voornamelijk tot dit soort bepaald
blij ft .
Een welig tierend bijschrift was bet gedichtje, dat dichters voor in
bun nieuwe uitgaven schreven als opdracht aan vrienden en bekenden,
welke verblijd werden met een exemplaar ; dit soort gedichtjes hoort
zeker bij bet oorspronkelijke epigram thuis .
Uit de overvloed van materiaal geven we een vierregelig gedichtje
van Huygens als voorbeeld, typerend voor den schrijver zelf : de
waarde, die hij aan zijn laatste uitgave hecht, is niet bijster groot ;
typerend ook voor het epigram van de zeventiende eeuw : een woordspeling, ditmaal met de naam van haar, aan wie de dichter zijn
Zeestraet zendt :
1 . t .a .p. II, 363 .
2. t.a .p . 1, 544 .
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AEN DE VROUW VAN ALBRANDSWAERD MET MIJN ZEE-STRAET

Veel - waerde Vrouw van Albrandswaerd,
Hebt ghij met Torfs genoegh bewaert,
Smydt vry dit goedjen aen den haerd
't En is Loch met als Albrands-waerd i .

Wij willen hier niet ingaan op de eindeloze reeksen kwatrijnen,
die beroemdheden en volkomen onbekenden schreven in elkaars
Alba Amicorum, die lieflijke poeziealbums van voorbije tijden, die
gezellige litteraire gastenboeken . Niemand verliet het huis des gastheren, voordat hij een blijk van zijn poetisch kunnen had gegeven .
Prachtige exemplaren zijn ons overgebleven : we denken aan het
Album Amicorum van Jacobus Heyblocq, een naam, die steeds weer
een bron van vreugde is geweest voor dichters en tekenaars .
Vondel en Rembrandt hebben in dit album geschreven en getekend
en nog vele andere beroemdheden hebben het bedacht 2.
Wat to zeggen van de duizenden lofdichten, die zonder onderscheid
van goed of slecht door elken dichter voor elken dichter geschreven
werden als inschrift voor een nieuwe bundel gedichten ? Wat van de
korte en lange verjaarsgedichten, die later een plaats kregen in de
volgende bundel?
In trouwe, zij kunnen den cultuurhistoricus van veel nut zijn bij
de bestudering van het dagelijks leven, maar in onze studie mogen
ze verder onbesproken blijven . De grootste prullen verheffen elkaar
tot onsterfelijke dichters . De schrikbarende quantiteit moest de qualiteit ook wel nadelig beinvloeden . Laten we als kleine troost aanvaarden, dat ook de Grieken een even welig tierende schablonepoezie
hebben gekend en dat Vondel er zich niet voor geneerde, vele tijdgenoten, o.a. Antonides van der Goes, op dergelijke onmatige wijze
to bedenken .
We besluiten met een kwatrijn van Staring, dat hij schreef bij zijn
eigen gedichten, die in 1820 werden uitgegeven en waar veel meer
aan to beleven is
Is 't weinig Dichterloofs, wat ik tesaam mogt gadren,
Gij velden om my heen (bedwongen Woesteny!)
Vlecht pyngroen in den krans, en Ceres gouden aren ;
Dat by min Vaderland een waardig offer zy.
1 . t .a .p . xxiv, 61 .
2 . Onuitgegeven ms . in de K . B .
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Dit is een epigram, dat tot de beste uit onze litteratuur behoort :
intelligent en evenwichtig opgebouwd, fris van toon, eigen van
zegging . De term dichterloof is bier geen gemeenplaats, maar vormt
een basis, waarop de gedachte zich ontwikkelt . In de tweede helft van
de eerste regel wordt de beeldspraak voortgezet en in de tweede regel
koppelt de dichter zijn beeld aan de werkelijkheid : Starings geestesproduct wordt verbonden aan zijn verdiensten als grondontginner .
De tweede heeft van deze regel heeft zowel betrekking op zijn gedichten als op zijn landbouwbedrijf en deze tweezijdigheid geeft den
lezer een onverwacht genoegen . Een tweede, mythologisch, beeld
brengt een nieuwe wending, waarmee het dichterschap en de werkelijkheid, als een eenheid, het Vaderland ten offer gebracht worden .
Een enkel woord nog over een reeks nioderne vierregelige epigrammen, die Albert Verwey schreef ter versiering van de nieuwe Beurs
(1$99-1900) 1 . Deze twintig gedichtjes leveren het bewijs, dat nog
steeds het opschriftepigram in leven is . Dat juist een zo nauw met de
landshistorie verbonden dichterfiguur deze taak vervulde, behoeft
geen verwondering to wekken . De stijl, waarin deze poezie geschreven
is, zet een oude traditie voort en de lezer wordt een dichtkunst voorgezet, die sterk herinnert aan Huygens, Potgieter en Staring. Er is
geen enkel bezwaar om deze kwatrijnen puntdichten to noemen : ze
zijn soms raadselachtig genoeg .
Een voorbeeld, dat zeer sterk aan een zeventiende eeuws gedicht
herinnert, volge
ZAAL VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL
De stad aan 't IJ: haar handel in Euroop,
Wie Dantzig 't graan, de Taag haar kruiden deelde ;
Haar vaart op de Oost, waar 't strydbre zwaard eens speelde,
Waar ze aanstonds vrede en 't Oosten open hoop' .
B . Het amoureuze kwatryn .

De liefde heeft altijd een grote plaats in de dichtkunst ingenomen .
We zouden misschien beter kunnen zeggen, dat het liefdesleed steeds
weer de dichters tot schrijven zet, maar onze epigrammatici hebben,
in het algemeen gesproken, zich noch om de liefde noch om het liefdesleed bekommerd. In de epigrammatiek is het zuivere liefdesgedichtje een zeldzame uitzondering . Scabreuze opmerkingen, grapjes
1 . Albert Verwey, Oorspronkellk Dichtwerk, 1938, ii, p . 730 vv .
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over schoonmoeders, anecdotes van bedrogen echtgenoten en verder
alle liefdesverwikkelingen, die ,humoristische weekbladen" ons
nog steeds en onveranderd brengen, voeren de vermoeiende boventoon.
Het elegante liefdeskwatrijn van de Grieken vinden we in onze
poezie niet terug. Hier is dus een typisch onderscheid tussen
Griekse en Nederlandse epigrammatici to constateren . De toon van
Martialis duikt steeds weer op in boertiger vorm .
Ziehier de heersende puntdichttoon :
Jan hiet sin Wgf Hoer tot elcker keeren,
En seyt, ick heb u ghemaeckt een Vrou van eeren :
Maer ghy mooght wel swyghen, seyt sy, goede Jan,
Ick ben dat ick was, maer ick maeckte u een man 1 .

Aldus dichtte Roemer Visscher en zo zullen tientallen dichters het
na hem doen. De eerste voorbeelden, die de lezer onder ogen krijgt,
hjken hem nog wel aardig toe, maar het plezier gaat er spoedig af,
als blijkt, dat tweehonderd jaar later de toestand nog volkomen ongewijzigd ig gebleven .
Een enkele maal slaagt Roemer Visscher er in, zich to onttrekken
aan de grote attractie van dergelijke kluchtige voorvallen ; zo bijvoorbeeld in dit kwatrijn, waar de liefde, op een andere wijze, problematisch wordt
Liefde is niet dan brandende rasernye,
Die met roock vervult de fantasye,
Met een sus, met een cus, met een boert, met een swinck
Want droomen en minnen dat is b ycans een dinck 2 .

Ter Laan geeft het oorspronkelijk van dit kwatrijn, dat Ronsard
heeft geschreven en hierdoor wordt de kwaliteit ook wel begrijpelijker . De vertaling is bijna letterlijk
L'amour n'est rien qu'ardante frenesie,
Qui de fumee emplist la fantaisie
D'erreur, de vent et d'un songe importun :
Car le songer et l'amour ce West qu'un.

Roemer Visschers rijmwoorden van de eerste regels doen nog
1 . Roemer Visseher, Brabbelingh,
2 . t.a.p . u, 53.

III,

11 .
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wel erg denken aan de rederijkerspoezie, maar de laatste regel, waarin
dit kwatrijn zijn hoogtepunt vindt, is vol menselijke bewogenheid om
het wankele en onzekere, dat liefde en droom begeleidt .
Opmerkelijk is ook dit gedichtje, dat in toon herinnert aan een
Spaanse copla :
Een
Een
Een
Dat

schoone Vrouw is een lieflycke logen,
Hel voor de ziel, een Hemel voor de oogen,
Vagevyer voor de beurs, een nootelyck quaet,
de natuur bemint, en 't verstandt versmaet .

Een goed voorbeeld van een epigram, dat de la.chers op zijn hand
wil krijgen en tegelijk meer wil zijn dan een aardigheid op rijm .
Het is overbodig om van de andere epigramdichters voorbeelden
aan to halen, daar deze toch geen nieuwe aspecten zouden tonen .
Het eerste voorbeeld is, natuurlijk met vele variaties, het meest voorkomende ; kwatrijnen, die over de liefde mijmeren of denken, zijn
een zeldzaamheid.
Zelfs een ernstig man als Jeremias De Decker heeft aan deze modetoon geofferd ; slechts in een paar vertaalde gedichtjes horen we bij
hem een ander geluid :
JUL . SCALIGER AEN ZIJNE THAUMANTIA

Droog, droog, Thaumantia, met uw'vierstralende oogen
Min' weenende oogen eens, die staeg vol water staen ;
Maer och! niet al to lang: gij zoudze in plaets van droogen
Verzengen (ducht ik) en tot assche doen vergaen .
SANNAZARIUS AEN ZIJNE VESBIA

Sla eens, o Vesbia, op min' elende uw' oogen :
Ik brande, en uit min' vlam ontspringt een' traen-rivier .
'k Moet Nijl en Aetna zyn, vervloeien en verdrogen .
Vier, droog min' tranen op, o tranen dooft min vier 1.
De geliefde is hier de verhevene, de goddelijke, wier macht den
minnaar overheerst; de rhetorisch-klassicistische beelden van het
Renaissancejargon zijn bier zo evenwichtig verwerkt, dat ze niet
alleen aannemelijk worden, maar zelfs fris en nieuw . Maar dit zijn
dan ook vertalingen!
1 . t .a.p .

1,

175, 242 .
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Hoewel Bilderdijk in deze studie slechts terloops ten tonele zal
verschijnen, willen we bier Diet nalaten een van zijn voortreffelijkste
kwatrijnen to citeren als sluitsteen. Ook Bilderdijk vond de tekst bij
een buitenlands dichter, Lope de Vega ; we kennen in onze oudere
litteratuur geen liefdeskwatrijn, dat zo vervuld is van overgave en
extase, dat zo warm van klank is
Voor uwe voeten, hoorde ik zeggen,
Ontluikt de roos aan struik en heggen ;
Maar neen, de grond waarop gij treedt,
Maakt ge e'e'n verhemeld starrenkleed 1.
De Nederlandse liefdeskwatrijnen kunnen, indien wij ze vergelijken met de Griekse, in geen enkel opzicht daarmede wedijveren .
Evenals de inscriptieepigrammen der Grieken van een veel edeler
soort zijn dan de Nederlandse, zo zijn ook de amoureuze kwatrijnen van Hellas veel sierlijker en dichterlijker . Wij mogen niet nit bet
oog verliezen, dat het Griekse liefdeskwatrijn voornamelijk afkomstig
is nit de grootste bloeiperiode van de oude geschiedenis en dat de
Nederlandse epigrammatici aan het begin staan van onze nationale
dichtcultuur . Misschien mogen we uit het enorme verschil, dat natuurlijk ook ten nauwste samenhangt met het volkskarakter, concluderen, dat er voor het schrijven van een werkelijk goed liefdeskwatrijn een enorme dichttechniek en een soberheid van gedachten
nodig zijn, waarover de dichters uit de gouden eeuw Dog Diet
beschikten.
C. Grafschriften
Evenals bij de Grieken zijn er in onze poezie twee hoofdgroepen van
grafschriften to onderscheiden : de werkelijke grafinscripties en de
litteraire grafschriften, die in de bundels poezie in geweldige hoeveelheden to vinden zijn .
Naast de liefde is de dood een thema, dat de lyriek van alle tijden
en van alle landen beheerst en ook in de epigrammatiek heeft de dood
een centrale plaats ingenomen . Maar wat we opmerkten bij de
liefdeskwatrijnen, geldt ook voor de vierregelige epigrammen, welke
de dood tot thema hebben : zelden komen de dichters nit boven de
casuistiek en een weinig zeggend en schier plichtmatig herdenken
van de gestorvenen .
1 . t .a .p . xiv, 432 .
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Ook nu zijn er wel weer oorzaken aan to voeren, die deze tekortkomingen begrijpelijker maken en we noemen in de eerste plaats
weer de beknopte vorm van het kwatrijn, die den dichter niet de
gelegenheid geeft zijn gevoelens uit to spreken . Er is herhaaldehjk op
gewezen, dat het kwatrijn bij uitstek geschikt is voor de weergave
van een gedachte ; de Perzische dichters mijmeren over dood en sterven, zonder dat het einde van het leven als feit reeel aanwezig
is. Maar indien het sterven in eigen kring realiteit wordt en de
dichter zijn persoonlijk Teed in een lied vorm wil geven, als dus
de reflectie niet zijn uitgangspunt vormt, blijkt telkens weer, dat
het kwatrijn voor onze dichters ongeschikt is : bij de Grieken mag
dat anders geweest zijn, in onze poezie ontbreekt haast altijd het
doorleefde, het eigene, dat toch de waarde bij uitstek is van elke
dichtkunst .
De dichters van grafschriften, welke bijna altijd bestemd waren voor
de graven van nationale beroemdheden, van staatslieden, zeehelden
en legeraanvoerders, waren niet betrokken bij dit sterven en zo we
mogen veronderstellen, dat de dichter den gestorvene toch zou hebben
kunnen waarderen als nationale held of als geliefd stadsgenoot, ook
dan ontbreekt in de gedachtenispoezie die klank van verdriet om
het leven, dat ten einde gespoed is .
Het dichten van grafschriften is, lijkt het wel, een bezigheid geworden, zoals het schrijven van een in memoriam dat voor een journalist is . Voor deze bezigheid zijn dan ook een aantal vastgeroeste
uitdrukkingen in omloop gekomen, die niets eigens en zeker niets
poetisch hebben : men schrijft ze neer, mompelt, om in de stijl van
onze dagen to bhjven, dat de gestorvene een voortreffelijk mens is
geweest, die een open plaats achterlaat, welke moeilijk weer ingenomen zal kunnen worden, en gaat over tot de orde van de dag .
Dergelijke schrijverij is een noodzakehjk kwaad, nu voor journalisten,
vroeger voor dichters .
Zo is het doorlezen van grafschriften een weinig prettige taak . De
honderden voorbeelden, die grote en kleine dichters geschreven
hebben, onderscheiden zich nauwelijks van elkaar . De vaderlandse
trots doet ons de brallende woorden min of nicer vergeven, maar
iets meer persoonlijkheid, een meer ontroerde toon, zouden welkom
geweest zijn . Wie lust heeft dit oordeel nader to onderzoeken, leze
eens een avond in de drie bundels Van Varen en Vechten waarin
o.a. een groot aantal grafschriften uit de gulden tijd van onze geschiedenis zijn opgenomen. Reaal heet daar,,de schrik der Indiaansche
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scharen" (I,28o), van Galen heeft een „leeuwenhart" (1,388), Rudolf
Coenders zal ,als een Phoenix op verjongde ved'ren streven" (11,226),
de Witt is „een Caezar in 't gevegt, een Cato in de Raad" (11,398),
om maar enkele epitheta to noemen .
Hier volgt een stukje „journalistiek" van Vondel, dat hij schreef
voor het graf van den onderadmiraal Abraham van der Hulst, „op
zijn graf ind'Oude Kerk gehouwen" :
Hier sluimert Hulst, de schrik der Britsche zeebanier,
Beproeft in slagh op slagh, in bloedt, in vloedt en vier .
De groote Zeeraet kroont dien dappren landtsbeschermer .
De Faem des braven Heldts braveert metael en manner i.
Als we een dergelijk gedichtje vergelijken met het gewone
Griekse grafschrift, waar het hart wel sprak en niet alleen de lippen,
dan stijgt de bewondering voor het Griekse epigram, zo mogelijk,
nog hoger .
Naast deze erende grafschriften vinden we ook telkens een epitaaf,
dat geheel andere bedoelingen heeft ; de dichter heeft zich uitgesloofd
zijn afkeer van den gestorvene in dichtmaat weer to geven en zijn
blijdschap over zijn sterven wereldkundig to maken . Politieke overwegingen zijn daar meestal de aanleiding toe en onze voorouders
waren op het gebied der politiek weinig kieskeurig in de keus van
hun wapenen . Dat dit soort epitaaf zuiver van litteraire aard is geweest, behoeft geen betoog .
Dat bijvoorbeeld de gebroeders De Witt op een dergelijke wijze
herdacht zijn, ligt voor de hand : de haat tegen hen was zo groot, dat
de dood alleen (en welk een dood !) geen bevrediging gaf aan de
gemoederen 2.
In de geest van Martialis is het satyrische grafschrift, waarbij de
namen van de gestorvenen, vermoedelijk meestal, gefmgeerd zijn,
en slechts aangeduid worden met een algemeen bekende voornaam
of een willekeurige achternaam . Bij Jan Vos komen echter ook
dergelijke gedichtjes voor, waarboven initialen staan en dan mogen
we vermoeden, dat toch zeker iemand met deze letters bedoeld is .
Huygens is een bijzonder liefhebber geweest van dit soort gedichtjes, maar ook bij Revius treffen we ze aan, zij het dan ook in iets
beschaafder vorm ; zo dit kwatrijn op een luiaard, die nu rust onder
de groene zoden :
1 . t .a.p . x, 215 .
2 . Zie Van Varen en Vechten, ii, 381 vv .
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VAN EEN LUYAERT

Hier rust de luye Melis Brant.
Wat seg' ick? 't Is een misverstant :
Hoe can to rusten sin geseyt
Die nooyt en heeft gearrebeyt i .
Wij geven ook nog een grafschrift van Jan Vos als illustratie van
zijn al to persoonlijk herdenken van gestorvenen :
P. L . TABAKZUIGER

Deez' plagh by daagh en nacht Virginjes kruidt to smooken :
Nu strekt zyn neus een schouw in d'onderaardtsche kooken .
Zen heete ziel is ook in 't helsche ryk geweeken .
Hier dientze Lucifer om 't vuur mee aan to steeken 2.
Een zeer frequent voorkomend soort is bet kwatrijn, waarin de
nadruk gelegd wordt op bet feit, dat slechts bet lichaam onder de
grafsteen rust, terwijl de ziel of de geest naar andere streken zijn gegaan, een gedachte, die we ook reeds aantrofi'en bij de Griekse epigrammen.
Huygens betwijfelt of onder de grafsteen van Juffrouw Lucretia
van Trello werkelijk iets van de gestorvene ligt, daar zij ,niet als
geest" was
GRAF-SCHRIFT VAN JOPPROU LUCRETIA VAN TRELLO

Ick weet niet ofs'hier light, Lucretia, die waerde :
De geest gaet niet ter aerde;
En sy is niet als geest
Van kinds been of geweest 3.
Met iets grover taalmiddelen zegt Jan Vos hetzelfde in een grafschrift op „Deskart"
Ziet gy hier naar Deskart? men dekt hem met geen steen .
Hy hangt niet anders dan van enkle geest aaneen 4.
Een kleine variant brengt A . Moonen aan, als hij naast de ziel of
de geest ook aan de deugd, die ons reeds uit bet hoofdstuk over
1 . t .a.p .
2. t .a .p .
3. t .a .p .
4 . t.a .p .

H, 43 .
ii, 397 .
xxi, 107 .
i, 738 .
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de Griekse epigrammatiek bekend is, een blijvende plaats, dit keer op
aarde, verzekert :
Hier boven leeft zyn ziel, beneen zyn deugt en lof 1
Bij alle vierregelige grafschriften, die ons onder ogen kwamen,
waren er slechts enkele, die ons ontroerden door waarachtigheid
en oprechte droefenis . Jeremias De Decker herdenkt in een kwatrijn
een gestorven kind en die enkele regels zijn vol van een knagend verdriet . Een grafschrift in de eigenlijke zin van het woord is het niet,
maar dat waren de litteraire grafschriften immers geen van alle :
OP DE DOODT EENS KINDTS

Wat lot heeft u bend uw' vader t'overleven?
Wat onweer, aerdigh kind, sloeg uwen bloessem neer?
Dit leven my zoo zoet, zoo lustigh by uw leven
En is my naer uw' dood geen lust geen leven meer 2.
Merkwaardig is het, hoe ook hier De Decker niet spreekt uit zijn
geloofsovertuiging, maar het lot de schuld geeft van het wrede sterven. En dan volgt die onvergetelijk lichte regel, nog vol van de herinnering aan de bloeiende reinheid van het kind, dat slechts aangeduid wordt met het woordje ,aerdigh", dat hier plotseling gevuld
is met een heel eigen en oorspronkelijke gevoelswaarde . Na de beide
onoplosbare vragen gesteld to hebben, overziet de dichter, nog steeds
het woord richtend tot het kind, maar eigenlijk nu verdiept in eigen
overpeinzingen, wat het leven hem nu nog kan geven .
Een dergelijk kwatrijn zal men niet gemakkelijk vinden bij de
andere epigramdichters . Wel vinden we vaak gedichtjes in de
stijl van Jan Vos, van wie het laatste specimen volgt als anticlimax :
OP MACHTELT ZWAANENBURG

De bloem des leevens schynt in d'uchtent schoon to brallen ;
Des middags welkt het bladt, en 's avonds is 't gevallen,
.
Maar Machtelt viel to vroeg. vergeefs zyn jonge Wan
Men pluckt de schoone roos. en laat de doornen staan 3.
D. Byschriften by kunstwerken
Wij zagen, hoe men in de Griekse cultuur gewoon was, bij kunst1 . A . Moonen, Poe'Zie, 1700, p . 488 .
2 . t .a .p. i, 197.
3 . t .a.p . u, 376.
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werken een epigram to schrijven, dat een nadere verklaring van de
voorstelling gaf, of een soort critiek inhield, die vaak hier op neer
kwam, dat den kunstenaar de lof toegezwaaid werd, het afgebeelde
zo natuurgetrouw to hebben weergegeven, dat het voor de werkelijkheid niet onder deed. Deze toelichtende of prijzende epigrammen
kennen wij in onze litteratuur eveneens, al is er op een belangrijk
punt een typerende afwijking to constateren .
Wij spreken allereerst over de verklarende bijschriften, waarbij
twee soorten onderscheiden moeten worden : de bijschriften, die de
voorstelling nader toelichten ; we treffen deze vaak aan bij geschilderde portretten, waarbij de dichter een nadere persoonsbeschrijving
geeft ; ook bij historische en mythologische afbeeldingen, die voor
het publiek niet direct to begrijpen waren, leverden de dichters hun
rijmend commentaar. Als tweede groep noemen we de emblematiek,
die nauwe samenwerking tussen beeldend kunstenaar en dichter,
tekeningen, die een zinnebeeldige voorstelling bevatten, welke door
den dichter toegelicht werd en vaak van een passende moraal voorzien .
Deze twee soorten dichterlijke bijschriften willen we iets nader
bezien .
Kwatrijnen bij geschilderde of getekende portretten zijn in de
meeste gevallen niets anders dan kleine lofdichten op de afgebeelde
persoon . Als Antonides van der Goes de volgende regels schrijft bij
een afbeelding van Maarten Harpertz . Tromp :
Hier blinkt manhaftigheid, die alle roem verdooft .
Wie kent dit aenzicht niet daer Spanje en Brit voor vreezen!
Zen moet past Herkules, aen Mars zyn deftig wezen ;
Maer niemant voegt soo wel den Lauwer on ; het hooft 1.
dan is het helemaal niet gezegd, dat Van der Goes de afbeelding zelfs
maar gekenc& heeft, toen hij deze pennevrucht aan het papier toevertrouwde, en zeker is het, dat hij zich door schilderij of tekening niet
liet inspireren . Het samengaan vann beeldend kunstenaar en dichter
is hier volkomen toevallig en de dichter deed niet meer dan nog eens
de roem van den zeeheld bezingen .
Meer critisch tegenover de afgebeelde figuur, maar zonder enig
verband met het kunstwerk, is een kwatrijn van Jan Vos, waarmee
deze een beeld van Erasmus verrijkt . Over de qualiteit van het beeld
wordt met geen enkel woord gerept, maar wel spreekt Vos over
1 . Van Varen en Vechten, i, 413 .
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de houding van Erasmus in de strijd, die zich tijdens zijn leven op
godsdienstig gebied afspeelde :
ERASMUS

Hier staat Erasmus beeldt, is 't om zyn wysheidt? neen ;
Want Christus, d'allerwyst, heeft hier geen beeldt van steen :
Het is omdat hij 't quaadt der monken heeft verstooten .
Hadt h j dan geus geweest hij was van goudt gegooten i .
Duizenden dergelijke vierregelige rijmpjes zijn to vinden onder
de eindeloze hoeveelheden prenten uit de zeventiende en achttiende
eeuw 2.
Wij spreken vervolgens over de gedichtjes bij schilderijen en tekeningen, die geen portretten zijn en evenmin allegorische voorstellingen, welke straks ter sprake komen ; zoals reeds gezegd is, vinden
we deze gedichtjes voornamelijk bij historische en mythologische
schilderijen .
Daar is bijvoorbeeld een schilderij van Stockade, dat een gebeurtenis uit de Romeinse geschiedenis voorstelt : Cloelia, een voornaam
burgeres van bet belegerde Rome, wordt als gijzelaar in handen gesteld van den vijand ; als zij haar kans schoon ziet, ontvlucht ze,
maar in haar vaderstad teruggekeerd, krijgt zij bet bevel zich weer
naar bet kamp van den vijand to begeven, omdat een ontvluchting
uit gijzelaarsschap in strijd is met de goede gewoonte. De belegeraar,
door deze daad verrast, vraagt aan Rome voor deze vrouw, dieblijk
heeft gegeven van zulk een hoog gevoel van eer, een standbeeld op
to richten .
Zowel Vondel als Jan Vos schreven een toelichting, die niet geheel
overbodig geweest zal zijn : want wie zal deze geschiedenis gekend
hebben?
Vondel maakt er bet volgende van :
DE CLOELIA VAN DE HEERE HOGENHUIS, GESCHILDERT DOOR STOKAADE

De Roomsche Cloelia ontzwom met d'eedle maegden
De gyzeling, en 't oog der schiltwacht, en de doodt ;
Waerom zy zulx Porzenne en al den Raet behaegden,
Dat d'eerste, op 's vyants eisch, een Ridders beelt genoot 3.
1 . t .a.p . i, 275 .
2 . Een reeks vierregelige gedichtjes schreef Vondel bij een beeltenis van
Frederik Hendrik (ii, 521) .
3 . t .a.p. viii, 214 .
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En Jan Vos :
SCHILDERIJ VAN DE ROOMSCHE KLELIA,
DOOR NICOLAAS HELDT STOKADE GESCHILDERT

Hier ziet men Klelia de gij'zeling ontzwemmen .
Zoo wordt een vrouwelist vereent met mannemoedt .
Haar zucht tot vryheidt laat zich niet van boeiens klemmen,
Men streeft, om vry to zyn, door wall', door zwaardt en vloedt i .

Men kan niet zeggen, dat Vondel met zijn mislukte poging ook
bet vervolg van de geschiedenis to vertellen, bet er beter heeft afgebracht dan Vos . Deze geeft in de laatste regel, moraliserend als hij
is, nog even een algemene strekking aan het afgebeelde verhaal .
Ook op de schilderijen, die in bet stadhuis hingen, schreven Vondel
en Vos kwatrijnen, die we slechts noemen, maar verder stilzwijgend
voorbij gaan, daar geen nieuwe perspectieven geopend worden 2.
We komen nu tot de genoemde tweede groep, die veel inniger
samenwerking van beeldende kunst en woordkunst : de zeker Diet
overbodige gedichtjes bij zinnebeeldige voorstellingen, die Diet eenvoudig waren en dat met een bijschrift nog niet altijd zijn . Hoevele
verborgenheden er in allegorieen to ontdekken zijn, behoeven we hier
niet na to gaan ; we zouden ons dan bovendien wagen op een terrein,
dat ons Diet toebehoort ; wij spreken slechts over de litteraire bijschriften 3.
Jeremias De Decker, om met een eenvoudig, maar prachtig voorbeeld to beginnen, dichtte kwatrijnen bij afbeeldingen van de vier
jaargetijden zonder dat hij meedeelt, welke tekeningen of schilderijen
hem hiertoe geinspireerd hebben . Ongetwijfeld waren bet voorstellingen, die veel aandacht aan de constellatie der hemellichamen hebben
gewijd . De eerste twee regels geven in heldere, warme kleuren bet
beeld van de verschillende jaargetijden weer, de laatste spreken over
de stand van de sterren .
1 . t.a .p . i, 317.
2 . Vondel, viii, 216, Vos, i, 321 .
3 . Zie over de emblematiek A . G . C . De Vries, De Nederlandsche emblemata,
Amsterd . diss . 1899 . De V . wijst in het kort op de betekenis, die deze zinnebeeldige voorstellingen gehad hebben : zij dienden als modellen bij de versiering
van woningen en waren tevens voorbeelden voor graveurs en schilders (p . 6 vv) .
De prenten waren dus hoofdzaak . De emblematiek is een echt Renaissanceverschijnsel, slechts denkbaar na de herontdekking van de mythologie . Roemer
Visscber gebruikte de term ,Sinnepop" .
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De Lente en de Herfst worden sprekend ingevoerd :
LENTE

Ick Lente koom den beemd weer met min' bloemen decken ;
En kleede weer in 't groen bei veld en dorren stam
Dies Stier en Tweeling-broers den dag van vreugde recken;
Die onlangs met den nacht gelijk stond in den Ram .
ZOMER

De Zomer heeft den schoft verlaen met korenschooven :
Hij maeit, hij hoit en oegst dat hem den aem begeeft :
En schoon hem Leeu en Maegd wat ruimer nacht beloven :
Zy doen hem niettemin bet zweeten dan de kreeft .
HERFST

Ick Herfst-tyd dek den disch met mispelen, druiven, noten ;
En zie, terwyl ick vast den Hoorn der volheid draeg,
Den Schutter vlug to voet en 't Schorpioen vergrooten
Den nacht, die met den dag eens wigts was in de Waeg .
WINTER

De Winter zou zomtyds zoo lief zyn' tafel missen,
Als zynen wermen haerd, of zynen bonten rok .
Hij wins weer aen den dag in Waterman en Visschen,
Die hem ten snelsten was onthuppelt met den Bok 1.
Dat De Decker dergelijke kwatrijnen heeft geschreven, terwijl de
inhoud zo gebonden was aan een voorstelling, die hem weinig
speling liet, bewijst zijn groot dichterlijk vermogen . Als we de eerste
regels van het herfstkwatrijn lezen, kunnen we ons voorstellen, hoe
voortreffelijk de dichter er in geslaagd moet zijn, de afbeeldingenin
woorden weer to geven .
Een veel vollediger beeld van de emblematiek krijgen we natuurlijk, indien we ons wenden tot een bundel emblemata, die ons zowel
de tekst als de gedichtjes geeft. De keuze uit vierregelige gedichtjes
is niet zo groot, daar het tweeregelige en zes- of achtregelige gedichtje
de meest voorkomende vormen zijn . Maar we bezitten er toch wel ;
onze keus viel op de kwatrijnen, die Bredero gemaakt heeft en die
to vinden zijn in het derde deel van Knuttels uitgave 2. In de inleiding 3
van deze uitgave zegt Knuttel er het volgende van :
1 . t.a.p . Bifscbrften, p . 188 v .
2 . Deel iii, p . 445 .
3 . t .a.p. p. XXII .
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„In 1607 verschijnt, wonderlijk genoeg to Antwerpen, een uitgave
van de Emblemata uit Horatius door Vaenius, met Hollandsche bijschriften van zijn (d.i. Bredero's) hand . Op menige plaats dragen de
niet minder dan 104 vierregelige versjes den stempel van beginnerswerk, er komen nogal eens haperingen in voor, de versificatie is
vaak wat gewrongen . Toch kan men niet anders zeggen dan dat hij
er zich kranig heeft doorgeslagen, vaak kernachtig, meestal met goede
smaak. Op dit werk moet bet sonnet slaan, waarin hij Telle dankt,
die hem aan proza-vertalingen heeft geholpen, immers op een (geillustreerd) jeugdwerk :
In 't welck ick Leecke-broer, soo slecht als onbevreest,
Heb, met min boersche stem, de Fransche maat gaan singhen .
Bewust werpt Bredero zich bier, als op iets nieuws, op de renaissancepoezie, wat nog niet wil zeggen, dat haar metra hem totdusver
geheel vreemd waren gebleven" 1.
Men ziet, dat Knuttel deze kwatrijnen uit de jeugd van Bredero
niet zeer hoog stelt .
Elk dezer kwatrijnen draagt een Latijns citaat, dat nit Horatius
afkomstig is en dat dus voor Bredero in bet Nederlands is vertaald .
Daar de emblematabundel in 1607 verschenen is, moet Bredero dit
werk op ongeveer twintigjarige leeftijd geschreven hebben .
In de uitgave van Knuttel ontbreken helaas de of beeldingen en
daardoor wordt den lezer slechts de heeft geboden van de oorspronkelijke uitgave, maar ondanks deze tekortkoming steken de gedichtjes
ver uit boven de meeste soortgelijke dichtproeven .
De onderwerpen, die Bredero to bedichten kreeg, waren voor een
goed deel ook wel naar zijn smaak en zo kan bet gebeuren, dat we
vele malen regels aantreffen, die Bredero in zijn voile kracht laten
zien ; er is dan reeds de weemoed aangaande bet leven en zijn betrekkehjkheden en - wat in dit werk van groot belang is - een diep
zondebesef.
Er is geen vaste lijn in de volgorde van deze emblemata to vinden,
maar bet aantal themata, dat uitgebeeld en bezongen wordt, is niet
erg talrijk. Telkens keren dezelfde gedachten terug, gedachten over
1 . De titel van dit emblemataboek luidt : Q . Horatii Flacci Emblemata . Imaginibus in aes incisis notisque illustrata, 1607, Antwerpen . Naast de Hollandse
kwatrijnen staan Franse, terwijl bovendien allerlei citaten uit Latijnse schrijvers
de bladzijden vullen. In 1684 vinden we een dergelijke uitgave, in Amsterdam
uitgegeven, maar met achtregelige gedichtjes en met Duitse en Franse poezie .
Een uitvoerig voorwoord van Antoni Jansen van TerGoes .
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deugd en ondeugd, over het leven, dat aanvaard moet worden
zoals het is, over doodsdreiging en enkele malen over de voordelen
van wijn en vrolijkheid. Opvallend is het, dat het merendeel van deze
onderwerpen ook de Perzische kwatrijndichters heeft bezig gehouden,
ook al heeft bij deze dichters de deugd een geheel andere plaats ingenomen dan in de kwatrijnen van Bredero .
De bouw van bijna al deze gedichtjes kenmerkt zich hierdoor, dat
de laatste regel het hoogtepunt vormt : we kunnen wel niet van een
angel aan het slot spreken, maar wel zien we, dat de hoofdgedachte
daar precies en zonder allegorische omwegen to lezen staat . Hiermede is dus voldaan aan een kenmerk van het epigram, zoals dat
door sommigen als wet voorgeschreven is . Een dergelijke structuur
zal het Perzische kwatrijn ook to zien geven .
De eerste kwatrijnen zijn voornamelijk aan de Deugd gewijd . De
Deugd bestaat om zichzelfswille, zij zoekt niet naar geluk, geld of
eer, maar zij vindt haar beloning in zichzelve : ,Deught hevet al in
hirer, niet buyten haer sj gaet ." (z) . Het tweede handelt, volgens het
opschrift over de roem der Deugd, maar eigenlijk spreekt het kwatrijn
daar niet over .
Deugd maakt onsterfelijk (4), Deugd gaat samen met wijsheid(5),
Deugd kiest de gulden middenweg (6 en 7), Deugd toont zich in de
menselijke werken (8), Deugd is niet in aanzien (9) en dan nog eens :
Wt Liefd' der deught alleen de Vroomen deucht beminnen" (io) .

Terwijl de Deugd de bundel opent, besluit de Dood hem met een
zestien kwatrijnen, die zowel wat de tekeningen als wat de gedichtjes
betreft het beste gedeelte vormen . Het was voor Vaenius, den maker
van de plaatjes, gemakkelijker een goede afbeelding to maken van
de Dood dan van de Deugd, die van-ouds-her een soort volle melkgestalte is geweest .
De Dood is onontkoombaar, ook voor Aeschylus, die wist, dathij
zou sterven, doordat iets op zijn hoofd zou vallen en daarom in het
open veld verbleef, totdat een arend een schildpad boven hem losliet (89) . Wat de toekomst brengen zal is onzeker, God heeft de toekomst „met donckren nacht (be)deckt," staat er naast het plaatje,
dat vele verschillende soorten waarzeggers toont (9o) .
Als het leven dan toch zo snel voorbijgegaan zal zijn, dan is het
beste, wat een mens kan doen, die korte tijd niet in zorgen door to
brengen, maar de dag to plukken (91) .
En dan volgt dat prachtige kwatrijn, dat niet onderdoet voor een
kwatrijn van Omar Khayyam, onder het motto Aeternum sub sole nihil :
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AETERNUM SUB SOLE NIHIL
Ter werelt al vergaen de aenghename dinghen;
Hier en wert niet verschoont, den tydt vernieltet al,
So wel 't wel-spreecken eel, als gratyen sonderlinghen :
At wat den tydt voortbrengt, den tydt vernielen sal .

Dat is Bredero in miniatuur met zijn bezwerende, hunkerende,
warme klank, in zijn eindeloos pogen de wereld als van gener waarde
of to doen en haar toch onmatig beminnende .
De treurzang blijft dan voortgaan : ,Niet vryt den mensch van
'tgheen gemeyn is alle man"; wie weet, dat hij spoedig zal gaan
sterven, moet niet meer aan een groot werk beginnen (94) ; niets
kunnen we meenemen : „Naackt w y ghecomen zyn, naackt sche yden
w y en bloot" (95) ; dezelfde gedachten keren in de volgende kwatrijnen terug (96-99) . Wie denken mocht, dat de mens onsterfelijk is,
vergist zich, de natuur mag zich telkens vernieuwen, de mensen hebben
dit voorrecht niet :
VOLAT IRREVOCABILE TEMPUS
Na 's

lyfs

onsterff'lyckheyt wy met en moghen hoopen,

So ons aenw yst het Jaer, de T yden, Vier en Maen ;
D'een d'ander volghen z y gaan voort ende verloopen :
Sy keeren wederom, maer 't blyft met ons ghedaen . (ioo)

Mensen vergaan als bloemen ; rook, stof, en schaduw blijven van
hen over (ioi) en niets geeft hun het leven weer : noch religie, noch
,,welreden," noch adel (io2) .
En dan wordt in het slotkwatrijn nog eens teruggegrepen naar de
Deugd, die de mens onsterfelijkheid belooft :
MORS ULTIMA LINEA RERUM
De Doodt is 't leste wit en 't eynde van ons vreuchden,
Van arbeyt, Boeyen, pyn, gheleertheyt, Ryckdom, eer,
Van Hoogheyt, Macht en staet, maer gheensins van de deughden :
Den deughdel ycken gheest en stervet nimmermeer.

Een groot aantal emblemata handelt over de menselijke ondeugden,
die het schepsel tot een slaaf van zichzelf maken (I I) ; met name
worden genoemd de wellust (i6) en de overdaad (17), de begeerte
naar geld (39, 42, 47, 48, 52, 54, 57-63) en jaloezie (4S) . Daartegen-
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over worden de deugden geroemd : de arbeidzaamheid (13, 14, 15,
23), de vriendschap (65-69) en nog enkele andere . De wijn en de
vrolijkheid worden geprezen in 29, 3o en 80, waarvan we het laatste
citeren
EX VINO SAPIENTI VIRTUS

Met een dronck Wins seer wel en wysselyck somtyden,
Ghelyck de Noorden Wint de donck're Wolcken schoort,
De droefheyt van u jaaght en arbeyt drift ter zyden :
Den droef en swaren gheest 't ghebruick des Wins behoort.
Wie deze reeks kwatrijnen leest, zal voor de eerste keer in onze
litteratuur in aanraking komen met vierregelige gedichten, welke
haast zonder uitzondering voortreffelijke poezie opleveren . Dat het
juist Bredero geweest is, die deze prestatie volbracht, ligt voor de
hand : hij moge technisch dan niet de sterkste dichter van de gouden
eeuw zijn, hij was desondanks onze grootste lyricus, die in deze emblematische gedichten een poetische hoogte bereikt heeft, welke een
zeer bijzondere exceptie genoemd mag worden . Behalve Jeremias
De Decker weten wij geen anderen dichter uit onze oudere litteratuur, die in staat was, dergelijke kwatrijnen to schrijven .
En nu die gedichtjes, die zich bezig houden met schilderijen en niet
de bedoeling hebben slechts een verklarende functie to vervullen .
Is er in de kwatrijnen, die een oordeel over de voortbrengselen van
de beeldende kunsten formuleren, iets to vinden, dat een waardige
parallel kan vormen met die prachtige Griekse vierregelige gedichtjes, waarvan we er een paar als voorbeeld aanhaalden? Kennen wij
poezie, die geschreven is, nadat de dichter, ontroerd, een schilderij of
beeldhouwwerk aanschouwde ; die de dichterlijke resonans is van
een beeldend kunstwerk?
Wij menen, dat er geen kwatrijnen to vinden zijn, die hier voor in
aanmerking komen . Rosenfeld stelt aan het,,Bildgedicht" de volgende
eis : „Das Bildgedicht stellt die schopferische Ubersetzung eines
Bildwerkes in die Wortkunst da. . . Das Bildgedicht sucht die bildkiinsterliche Gestaltung and dichterischen Ausdruck zu vereinigen" 1.
De wat zwaarwichtige omschrijving van het begrip ,Bildgedicht"
is wel in overeenstemming met de wijze, waarop de Grieken deze
epigrammen geschreven hebben .
1 . H . Rosenfeld, Das Deutsche Bildgedieht, Leipzig, 1935, S . 9.
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Als wij deze gedichtjes critisch genoemd hebben, moeten we met
deze kenschetsing wel zeer voorzichtig zijn, daar van zuivere beoordeling geen sprake is . Is de dichter werkelijk gegrepen door datgene,
wat hij zag, dan zal hij deze gemoedstoestand zo adaequaat mogelijk
in woorden willen vertolken . De dichtvorm is minder geschikt
voor een critische beschouwing en indien de dichter vele bezwaren
in het midden heeft to brengen, kan hij geen ,Bildgedicht" meer
schrijven, in de betekenis, die Rosenfeld daaraan hecht .
Indien we de bedoeling van deze soort gedichten nader willen toelichten met een overigens geheel verschillend voorbeeld nit de litteratuur, kunnen we wellicht het beste wijzen op een ,critiek"-soort,
zoals Van Deyssel die geschreven heeft over boeken van Zola : vol
onuitsprekelijke verering en niet in staat zulke superlatieven to scheppen, dat zij zijn irmigste gevoelens konden weergeven . De Grieken
waren ingetogener dan de jonge Van Deyssel, maar bewondering
was in beide, verder onvergelijkbare, gevallen het uitgangspunt .
Wij geloven niet, dat er kwatrijnen, die Nederlandse zeventiende
eeuwse dichters geschreven hebben to vinden zijn, welke werkelijk
de naam van ,Bildgedicht" waardig zijn .
Het is hier niet de plaats ons uitvoerig to verdiepen in de vraag,
waaraan het ontbreken van dergelijke poezie toegeschreven moet
worden, maar enkele opmerkingen willen we toch maken .
In de moderne poezie bestaan talrijke gedichten, die hun ontstaan
to danken hebben aan de aanschouwing van een schilderij, maar of
onze dichters van de gouden eeuw een dergelijke liefde voor de zusterkunst gekend hebben, is op zijn minst gezegd zeer twijfelachtig . Het
ziet er niet erg florissant nit, als Huygens de volgende woorden wijdt
aan de schilderkunst :
De beste Schildery weet ick Been naem to geven,
Als een 'waenwatige verschaduwingh van 't leven 1.
En Huygens is dan nog een van de dichters, die begrepen heeft, dat
Rembrandt over geweldige artistieke talenten to beschikken had!
Wij delen deze mening van Huygens met opzet mee, omdat dit oordeel over de schilderkunst in het algemeen volstrekt niet klopt met
de mening, die hij, volgens een uitvoerig betoog van zijn hand, had
over Rembrandt 2. De discrepantie tussen het vaak voorkomend
afwijzend oordeel, dat de dichters hadden over schilders van hun
1 . t .a .p . xiii, 153 .
2 . Zie Dr C . Hofstede de Groot, Die Urkunden fiber Rembrandt, S . 13 f
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eigen tijd, en hun oordeel, dat ze in proza neerlegden, werpt een
eigenaardig licht op hun dichterlijke ontboezemingen aangaande de
schilderkunst . In het algemeen is bet onjuist, indien we al to snel conclusies zouden trekken uit het rij mend oordeel van dichters en dichtertjes, daar het wel eens kon zijn, dat verreweg de meeste van deze gedichten en gedichtjes uit andere overwegingen dan kunstcritische
zijn geschreven . Het moet immers de aandacht trekken, dat verreweg
de meeste van dergelijke gedichten geschreven werden op portretten
en niets anders willen zijn dan een variatie op bet lofdicht van den
afgebeelde, helaas vaak ten koste van den schilder . Aan deze methode
hebben alle zeventiende eeuwse dichters meegedaan, ook Jeremias
De Decker, die Rembrandt werkelijk wel op juiste waarde heeft
weten to taxeren en in het algemeen een goed inzicht in de schilderkunst blijkt to hebben gehad .
Enkele regels uit een gedicht van De Decker mogen dit toelichten :
uit een groter gedicht „Op d'Afbeeldinge van den verrezen Christus
en Maria Magdalena, gedaen door den zeer uitnemenden Rembrandt
van Rhijn," lezen we :
Waer (denck ick dan) is pen zoo net oit van Pinceel
Gevolgt, of doode verw zoo na gebrogt aen 't leven 1 ?

Wij willen de verhouding van dichter en schilder bier niet breed
uitwerken, maar ter illustratie wijzen we nog op een vers van den
volmaakt onbekenden dichter en vriend van Rembrandt, H . F.
Waterloos, die een gedicht tot Rembrandt richtte, toen deze De
Decker zou gaan schilderen, waarin hij hem aan de buitengewone
moeilijkheid van deze opdracht meende to moeten herinneren, o .a .
met deze woorden :
En zo ghij door 't pinseel zyn pen zoekt t'overtreffen,
Zo moest ghpj uwen geest al vry wat hoogher heffen
Als oft ghij slechte slagh van menschen maalen zouwt,

terwijl dit gedicht aldus eindigt :
Zo leeft min dichtkunst, in uw schoone schildery .
En uwe teekenkunst, door mine poezy 2.

Ook bier treffen we in het eerste citaat een dergelijke laatdunkende
critiek aan, die zeker niet als zodanig bedoeld is . Waterloos wil dit
zeggen : bet schilderen van zeer gewone mensen, wat Rembrandt
1 . t .a .p . : u, 230.
2. Hofstede de Groot, t .a.p . S . 269.
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zo vaak gedaan heeft, eist minder krachtsinspanning dan bet uitbeelden van een karakter als De Decker is . Ik acht er hem, en de
schilderkunst in bet algemeen, wel toe in staat, maar een uiterste
krachtsinspanning is dan vereist.
In deze gedachten schuilt een opvatting aangaande de schilderkunst, waarvan wij nog meer voorbeelden zullen ontmoeten : al
naar gelang de afgebeelde een belangrijker geest is, zal de taak van
den schilder moeilijker worden ; bet weergeven van bet rijke innerlijk
van een mens, is een taak, die de schilderkunst eigenlijk niet met succes
kan volbrengen .
We weten, hoe Waterloos tot de vrienden van Rembrandt behoord heeft en hoezeer hij den meester heeft vereerd, terwijl in de
laatst geciteerde regels zelfs sprake is van een ,wiederseitige Erhellung
der Kiinste ."
Als Waterloos nu toch zulke onaangename dingen over de schilderkunst zegt, is dit niet zozeer to beschouwen als een critische ,,instelling" ten opzichte van de mogelijke resultaten der schilderkunst,
maar bet is hem er meer om to doen zijn vriend De Decker op zijn
geestelijke waarde to schatten .
In Nederland heeft men nu eenmaal geloofd, dat de ,natuur alle
kunst passeert." Dat hebben vooral de dichters geloofd, vermoedelijk
de dichtkunst niet rekenend tot de ,kunst."Van oudsher en ook nu
nog verstaat men onder „kunst" in de eerste plaats de beeldende
kunsten ; de litteratuur neemt, terecht, een aparte plaats in . In de
zeventiende eeuw heeft men steeds een zeker wantrouwen gekoesterd tegenover de beeldende kunsten en een veel groter belang gesteld in de kunst van bet woord : hoe kan bet ook anders bij een yolk,
dat groot gebracht is bij bet Oude Testament en de eerbied voor bet
Woord! Het woord benadert de werkelijkheid veel meer en veel
intenser dan lijn en kleur .
Overigens is deze mening niet gebouwd op een werkelijk diep inzicht in de beeldende kunsten . Onze dichters uit de gouden eeuw
hebben weinig begrip gehad voor de schilderkunst . Ondanks alle
goede bedoelingen Vondel tot een universeel mens en kunstenaar
to maken, kunnen we toch niet in dezen groten dichter een kunstkenner zien : wat hij over de schilderkunst geschreven heeft, is niet
veel en bet weinige, dat hij schreef, is van eigenaardig allooi . Het
is begrijpelijk, dat Dr F . Schmidt-Degener sprak 1 over een ,zouteloos rijmpje," dat Vondel maakte bij een schilderij van Rembrandt,
1 . Dr F . Schmidt-Degener, Phoenix, Amsterdam, z .j ., p . 112 .
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Cornelis Anslo voorstellend . Maar de schrijver van het voortreffelijk
opstel Rembrandt en Vondel erkent terecht, dat Vondel dit versje
maakte ter ere van Anslo en dat hier geen critiek op Rembrandt
in gezien dient to worden .
Het gedichtje luidt als volgt :
OP CORNELIS ANSLO

Ay, Rembrant, maal Cornelis stem .
Het zichtbre deel is 't minst van hem :
't Onzichtbre kent men slechts door d'ooren,
Wie Anslo zien wil, moet hem hooren 1 .
Dit is een dwaze opdracht, die een schilder nu eenmaal niet kan
vobbrengen, maar dat een taalkunstenaar dit eist, is wel begrijpelijk
en hier wordt een gedachte uitgesproken, die vele litteratoren gehad
hebben .
Hoe gewoon een dergelijke eis was, blijkt nit vele gedichtjes, gelijk
die ook in de Griekse Anthologie to vinden zijn en die meer van de
schilderkunst vragen dan deze ooit kan opbrengen .
Bij een afbeelding van den beroemden rekenmeester Willem
Bartjens dichtte Vondel :
(OP WILLEM BARTJENS)
Ghy ziet het zichtbaer deel van Bartiens hier nae't leven,
Van zyn onzichtb'ren geest heeft hij u zelf gegeven
Een print int rekenboeck dat nergens faelt noch suft
Maer volght tot dienst der Jeughd Euclides rip vernuft 2.
Ook hier wordt het voorgesteld, alsof de schilder of tekenaar niet
meer kan doen, dan de lichamelijke omtrekken van zijn sujet uitbeelden en alsof hij niet in staat is het wezen van den uitgebeelde to
treffen.
In zijn Byschriften op of beeldingen schrijft Jeremias De Decker
het volgende kwatrijn bij een portret van Mr Willem Verjannen :
MR WILLEM VERJANNEN

Al word het vlug Pinceel in Willems beeld geprezen ;
Nogh heeft zyn' Meesterpen hem netter afgeprint.
1 . t .a .p. iv, 209 . Vgl . Griekse Anthologie, vi, 352.
2 . t .a.p. x, 674. In de W. B . uitgave is dit gedichtje in acht regels gedrukt,
maar elders vonden we het in vier regels .
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Hier toont penseel en verf den zwier slechts van zyn wezen,
Maer die van zynen geest speelt in papier en int 1.
De critiek ziet slechts uiterlijke gelijkenis, de „zwier van zijn wezen"
(= zijn gelaatstrekken) is to zien, maar wie Mr Verjannen is, kan
slechts duidelijk worden uit zijn eigen werk . Uit dit kwatrijn blijkt
eerst recht, hoezeer deze regels in de eerste plaats geschreven zijn
ter ere van Verjannen, want deze man was een collega van den bekenden Coppenol, een man dus die zich toelegde op de kunst van
het schoonschrijven ; het zou toch wel onbegrijpelijk zijn, dat in het
schoonschrijfwerk van Verjannen wel de geest in papier en inkt
zichtbaar zou worden, terwijl de verf van den schilder het niet verder
zou kunnen brengen clan tot een weergave van het uiterlijk .
Het ,zouteloze rijmpje" van Vondel wordt door deze parallel wel
niet minder zouteloos, maar het zou onjuist zijn Vondel over dat
rijmpje hard to vallen en op deze gronden een oordeel aangaande zijn
begrip voor de schilderkunst to vellen .
Ook Jan Vos heeft Rembrandt op een dergelijke wijze bedicht
in een groter gedicht (1,255) . Meester Lieven Coppenol, ,vermaart
schrijver" is door Rembrandt geschilderd en Vos zegt dan o.a.
Hier ziet men Koppenol, de fenix aller pennen :
Maar wie 't vernuft wil zien moet staaren op zyn schr ft .
En dit gedicht eindigt met de volgende woorden, die de mening
niet alleen van Jan Vos weergeven, maar die door zijn meeste litteraire
vrienden beaamd zullen zijn
De roem der pennen Bert men best met eergedichten .
Dan zijn we, waar we moeten zijn: de woordkunst gaat elke
andere kunst to boven en is een eigen gesloten wereld ; de schilders
en tekenaars kunnen toch niet met het penseel, wat dichters met
woorden vermogen .
Ook de beeldhouwkunst wordt niet beter bedacht, als Vos over een
beeld, dat Quellinus maakte en dat Kornelis Witsen voorstelt, met
anders weet to zeggen (Ian :
Vernuft, noch moedt wordt in geen steen ten toon gestelt 2.
In een groter gedicht, dat Vos schreef op Het laatste Oordeel
van Michelangelo, moet de dichter erkennen, dat een schilder ook
wel eens iets van innerlijke waarde presteren kan :
1 . t.a .p. ii, 187 .
2 . t .a.p . i, 265.
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Hier preekt men door penseelen :
D'een leert ons door gezicht, en d'ander door 't gehoor .
Het oog gaat hier voor 't oor 1.
Maar in dit geval heeft de schilder slechts den dominee tot concurrent!
Ben keer heeft Vos toegegeven, dat „'t Penseel machtig is om
de verf een ziel to geven," en dat was . . . toen hij zelf uitgeschilderd was .
Wij besluiten deze aanhalingen uit de ,Schilderscritiek" van Jan
Vos met een kwatrijn op een schilderij, dat een meisje voorstelt, dat
op een luit speelt en geschilderd werd door G . van Zijl :
Dit beeldt, door Zijl gemaalt, schynt luchtigh voort to gaan :
't Zou leeven zoo 't penseel haar luit geluidt deedt slaan.
Ey! Geeraarts, maak dat wy haar schelle luitsnaar hooren .
Een beeldt is slechts voor 't oog, de klanken zyn voor d'ooren 2.
Ben iets dankbaarder toon slaat Vondel aan, als hij een vierregelig
gedichtje schrijft onder het portret van Mr Steven Kracht, deken en
priester, waarbij in elk geval erkend wordt, dat de schilderkunst althans
deze positieve eigenschap bezit, dat zij de herinnering aan den gestorvene wakker houdt :
Dus houdt de Kunst d'eerwaerdigheit van Steven,
Den Herder en den Deken noch in 't leven 3.
We kunnen van dit onderdeel der epigrammatiek niet scheiden,
voordat we nog de aandacht gevestigd hebben op een kwatrijn van
Staring, dat vertaald werd uit de Griekse Anthologie:
MYRONS KOPEREN KOE

Wat loopt gij dreigend op my toe,
Als hoorde ik by uw vee?
Neen, Herder! ik ben Myrons Koe
En wil met u niet mee 4.
Ook Bilderdijk maakte een vertaling van dit gegeven
Wat treks ge, onnoozel kalf, aan dees min koude spenen!
Vergeefs by 't koopren rend een frissche melk gezocht!
1.
2.
3.
4.

t .a .p . z, 352 .
t .a .p . 1, 353 .
t.a .p . v, 378 .
Staring, Gedichten, 13e dr . p . 350 .
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Ik zou ze u, dorstend wicht, met moedervreugd verleenen,
Zoo Myron me in dit lijf slechts ingewanden wrocht 1.
Deze twee vertalingen zijn zeer vrij, maar de gedachten zijn in de
Griekse Anthologie terug to vinden . Hier zijn dan bijschriften bij een
kunstwerk, die spreken van een illusie van werkelijkheid : zowel
een herder als een kalf zien het beeld van een koe, door Myron gemaakt, aan voor een levende koe 2.
Jammer, dat het slechts vertalingen zijn.
Er zou verwacht kunnen worden, dat naast bijschriften bij de
beeldende kunsten, de dichters eerst recht stof tot hoge en verheven
critiek zouden vinden in bijschriften bij litteraire producten, hun
1 . t.a .p . xin, 236 .
2 . Ook Jeremias De Decker vertaalde dit gegeven, maar niet uit de grondtekst,
doch uit het Latijn van Ausonius (zie Bijschriften op afbeeldingen, ii, 193) .
MYRONS KOPEREN KOE

Ausonius gevolgt
Ick ben de kopre koe, door Myrons hand gewrogt,
Ick zei byna geteelt, zoo leevend staen m/J"n' leden ;
Zoo werd ick van bet kalf gezogen en gezogt,
Zoo van de koe beleit ; zoo van den bul bereden .
Is 't vreemd dat bul en koe dus zuf staen en verstelt?
Hunn meester beeft mif elf dik onder hen getelt .
Zie Griekse Anthologie boek ix, 713-742, 793-798 . Resp . 715 en 721 zullen
hier wel gebruikt zijn . Bilderdijk maakte nog de volgende vertalingen :
OP MYRONS KOPEREN KOE

Vat loopt ge, 6 kinkel, met uw staf
Zoo plomp en driftig op my af,
En meent mrf med to drifven?
Of waant ge, dat mtf, zwervens mod,
De beenen bier versifven?
Neen, 'k ben des Kunstenaars Myrons koe,
Die op haar plaats moet blyven .
Vat bulkt ge, 6 Hoofd van 't rundervee,
Zoo vurig? Houdt u stil.
Lok andre koeien met u med ;
Ik ben u nooit to wil .
Gy" zijt uit andre stof gebootst,
En ik ontstond in 't vuur :
Vat eenmaal u op 't outer roost
Behoort tot m//n natuur.
Ik ben van de eigen Godenteelt,
Vaar Griekenland voor knielt
En, van hun dwaashedn onbedeeld,
Door Myrons kunst bezield .

(xIII, 235vv)

90

NEDERLANDSE EPIGRAMMATICI

eigen bemind terrein . Wat hierover gezegd zou kunnen worden, is
reeds ter sprake gebracht bij de lofdichten, die we als eigenlijke epigrammen aanmerkten. Werkelijk hooggestemde critiek vonden we
niet; bet bleef bij enorme I oftuitingen, die niet vier regels, maar eerder
vier pagina's lang zijn . Bovendien is de toon zo geheel ingesteld op
de persoon van den dichter, dat bet werk niet of ternauwernood
ter sprake komt . Critiek in dichtvorm is in de zeventiende eeuw geheel onbekend .
Een enkel voorbeeld van een kwatrijn, dat Huygens schreef bij
een nieuw boek van H. Bruno, den leermeester van zijn zoon, vriendelijk van bedoeling en tegelijk den dichter een kans biedend om zijn
taalvernuft to doen schitteren
OP JEREMIAS KLACHTEN ENDE SALOMONS HOOGE-LIEDT
GERIJMT DOOR H. BRUNO

Ghij weet het, Leser, 't zYn twee ongerymde dingen,
Die Brunos penn bestaet : maer, soo se Bruno doet,
Bekent eens, zYnse niet bei kunstigh en bei soet,
Bei niet meer ongerymt, wel schreyen en wel singen?
E. Het mediterende, moraliserende en zuiver lyrische vierregelige epigram .
De drie hier genoemde soorten epigrammen zijn niet nauwkeurig
to scheiden, doch lopen in elkaar over . Zodra de dichter gaat nadenken
over de grote levensvragen, over dood en leven, goed en kwaad,
aarde en hemel, kunnen als vrucht van dit denken zowel mediterende
als lyrische kwatrijnen ontstaan, terwijl bet slechts een kleine stap
verder is, aan deze poezie, die uit bet denken voortkomt, een moraliserend of ook wel theologiserend-stichtehjk accent to geven. Zo
is bet althans in onze poezie voor i88o, toen de dichtkunst geen autonoom bestaan voerde en waar bet aesthetisch element slechts toevallig
of bijna onbewust aanwezig lijkt to zijn .
Het werkelijk mediterend kwatrijn is voor I88o een uitzondering :
peinzend en tegelijk beeldend denken in deze uiterst geconcentreerde
vorm is voor de meeste dichters een onmogelijkheid gebleken ; zij
hadden voor hun overdenkingen een grotere, meer omvattende
vorm nodig . Hun meesterschap kan men beter verwerkelijkt zien in
bet drama of in bet grotere lyrische gedicht .
Een heel enkele maal zien we bet bij Roemer Visscher . Huygens
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is een to practisch man, dan dat hij al to veel zou mediteren over
vragen, die voor het mensenbrein onoplosbaar zijn ; en toch gebeurde het, dat zijn zo bewust en op een zeker doel gericht gemoed
plotseling gepijnigd werd door de nooit beantwoorde vragen naar
de zin van leven en dood. Als hij in een wieg een kind ziet liggen,
grijpt de ontroering hem aan en het is niet meer de dichter van het
vrolijke woordenspel, die dan schrijft :
OP EEN ' WIEGH

WY woelen sonder end voor kinderen en erven ;
En 't gaet ons in 't gewoel gelyck 't gewieghde kind;
Wij woelen ons in slaep door allerley bewind .
En vallen moe daer been, met d'oogen toe, en sterven 1.
Er zijn weinig regels in het uitgebreide oeuvre van Huygens to
vinden, die zo oprecht klinken, die zo vermoeid en verontrust zijn .
Een dichterlijke visie, een ontroering om het bestaan en levensbedrijf zelve, dat gezien wordt als een ,wiegen" tot de slaap des doods
komt ; dat is meer dan wij bij Huygens ooit elders vinden .
Ook Revius heeft zich wel eens, zonder dat de Bijbel hem het
klare antwoord gaf, gepijnigd gevoeld, als hij nadacht over de zin
van leven en lijden . Waarom is het zo, dat elk mens aan het bestaan
lijden moet? En een smartelijke toon klinkt plotseling door in dit
kwatrijn :
ELLENDE

Men vindet wel een lant daer wolf noch leeu en stallet,
Men vindet wel een lant daer sneeu noch hagel vallet,
Maer niewers ick en vant, hoe seer ick heb gesocht,
Een mensch die sonder leet zyn tijt heeft toegebrocht 2.
Wat moet er veel geleden zijn, voordat een krachtig man als Revius zo spreekt ; wat een mateloze weemoed durft deze predikant aan
het papier toevertrouwen en welk een groot dichter was hij, die
zulk een kwatrijn kon schrijven .
De Decker, then we steeds ontmoet hebben als den grootste der
epigrammatische dichters, heeft ook in dit soort epigrammen enkele
juweeltjes nagelaten : de gedachte aan de dood, die het einde zal
betekenen van alle inspanningen, heeft hem plotseling gegrepen,
1 . t .a.p . xxii, 161 .
2 . t.a .p. r, 30 .
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zonder dat een uitzicht op de hemelse heerlijkheid zich voor hem
opende, en de gedachte aan de waardeloosheid van het bestaan overvalt hem . Het prachtige bovenschrift van het volgende kwatrijn
wordt nauwkeurig in de enkele regels uitgewerkt :
MENSCH IS JAGER, VISSCHER, VOGELAER

Ik vlieg naer hoogen lof, ik jaeg naer geld met hoopen,
Ik visch naer wetenschap zoo vlytig als ik mag :
Maer, och! terwyl ik 't all al seffens wil beloopen,
Beloopt de nacht der dood mans levens korten dag'.
We kunnen ook het volgende kwatrijn niet overslaan : de pijnigende
doodsangst wordt bezworen door de dood to vergelijken met de
zoete, zachte slaap
SLAEP EN DOOD

Hoewel wy in den slaep een' wyl gestorven schynen ;
Geen levens deel nochtans dat ik voor zoeter acht .
Hoe kan de Dood het pert zoo bits en bitter pynen,
Nadien de Slaep, doods beeld, zoo zoet is en zoo zacht 2?
Dit is lyriek in miniatuur, verdwaald tussen de duizenden puntdichten van weinig of geen waarde, maar zonder twijfel zijn het toppunten van onze gehele rijke lyriek .
Zonder een gedachte, die de achtergrond vormt (het is alleen het
hart, dat zingt om zuivere schoonheid), zijn de kwatrijnen, die De
Decker schreef onder de titel Zonnenopgang, 3 waarvan we er een
citeren
De vorst der lichten rest, en met zyn' guide stralen
Verguld, verligt hij 't all : lugt, Hemel, veld en vloed :
Hij doed den hoogen moed der mindre sterren dalen,
En dooft haer' zilvren glans in zynen gouden gloed.
De Decker is niet voor nets een vriend en bewonderaar van Rembrandt geweest : hij heeft geweten wat kleuren kunnen betekenen :
1 . t.a .p . z, 58 .
2 . t .a .p. u, 76 .
3 . t .a .p. z, 226-232.
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't Bedout gewaed des velds wierd staende voets bepereld,
De gansche lucht verguld, verzilvert all de zee .

Tenslotte een vierregelig gedichtje van een onbekend dichter, die
in de officiele zin van het woord wel geen dichter geweest zal zijn,
maar dan toch maar de volgende regels schreef :
VERSJE, OPGESCHREVEN OMSTREEKS 1620

Ons leven is een schip,
d' Weerelt is de zee,
d'Bybel 't peylcompas,
Maer 't HemelrYk de Reel .

Een echt Nederlands terrein betreden we, als we een enkele blik
willen laten gaan over het moraliserend epigram . Geen Nederlands
epigrammaticus of hij heeft er zich overvloedig aan schuldig gemaakt, ieder op zijn wijze, al naar gelang zijn wereld- en levensbeschouwing opgebouwd was. Wij hebben over dit genre reeds
gesproken naar aanleiding van de emblemata ; het moraliserend
puntdicht onderscheidt zich in geen enkel opzicht van de emblemataversjes .
Een heel enkel voorbeeld kunnen we bij Vondel aantreffen, niet
zuiver moraliserend, maar eerder waarschuwend-stichtelijk, als hij
de mens nog eens wijst op de betekenis en consequenties van de
christelijke leer .
WTERSTE OORDEEL

Den Hemel vierschaer houd, de graven barsten open,
Bet aerdryck krielt alsins van zielen opgekropen ;
Zen soete en felle stem de Rechter hooren laet,
Gebenedyde komt, vermaledyde gaet 2 .

Bij Huygens kunnen we rijker to gast gaan : de moralisaties stromen ons toe in eindeloze reeksen : Vallen is niet erg, erger is het niet
weer op to staan (xix, 118), wees vergevensgezind tegenover anderen en streng voor uzelf (xlx, 119), wees niet hoogmoedig, want
alle mensen zijn voor God gelijk (MX, 129), de mens gaat altijd
tegen de draad in en wil, wat hij niet kan en niet mag (xix, 13 8),
overdag moet er gewerkt worden en des nachts geslapen (xix, 156),
1 . Van Varen en Vechten, I, 132 .
2 . t .a.p . ii, 72 .
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kinderen moeten niet wijzer willen zijn dan de ouderen (xix, 171),
laster niet (xx, S9), de menselijke kracht ligt in de overwinning
op zichzelve (xx, 142), God volgen is de grootste eer, die de mens
to beurt kan vallen (xx, 158), de dominees moeten vooral eenvoudig
preken in de kerken (xxi, 31), oude mensen moeten niet aan hun
bezit hangen, daar zij toch niets mee kunnen nemen, als ze sterven
(xxi, 63), men moet zijn tijd niet in luiheid verdoen (xxi, 68),
het komt niet op woorden, maar op daden aan (xxi, 78), then geen
afgoden (xxii, I I8), beloften moeten gehouden worden (xxu, 157),
weinig is genoeg (xxm, 45), matigheid is gewenst (xxiv, 21) ongelukken kunnen een zegen voor de mens zijn (xxiv, 37), eerst
denken, dan spreken (xxiv, 38), wees niet inhalig (xxiv, 5I) .
Dit zijn enkele themata, die met tientallen vermeerderd kunnen
worden. Een aardige vergelijking maakt een dergelijk gedichtje
nog wel eens leesbaar :
AFSTEKEN

Feilt eens een eerlick man, elck wil met stave kaken
Het feil verdubbelen : van Guyten spreeckt men niet,
Als waer 't geen enckel feil . De reden is, men siet
Een' swarte Vloy veel eer op wit als op swart Laken 1.
De moralisaties van De Decker zijn van eenzelfde kaliber, ook
al is hij steeds meer dichter dan Huygens : afraffelend bidden heeft
geen nut (i, 8), grijp het moment en pieker niet over verleden en
toekomst (i, 42), schoonheid is vergankelijk (i, 64), wees mild voor
de armen (i, 97), wees matig (I, Io2), geef Been acht op beloften
van vrouwen (I, 432), zoek het niet to hoog (i, 439), enz.
We kunnen de andere dichters gevoegelijk laten rusten, daar geen
van hen het mor diserend genre werkelijk veranderd of verrijkt heeft .
Maar een ,treffend" staaltje lazen we bij Jan Vos, die de volgende
,,diepe" gedachte had, toen hij zijn dochterje zag hoepelen :
TOEN MARIA VOS, MIJN DOCHTERTJE, NEEVENS ANDERE KINDEREN MET
DE HOEPEL LISP SPEELEN

Min dochter slaat de hoep, die door de stokslag dreit :
Zij vindt geen endt, schoon zY haar aam ten endt komt loopen .
Zoo toont een kindt ons, door haar hoepel, d'eeuwigheidt .
Bet eeuwigh is door zweet en wakkerheidt to koopen .
1 . t .a.p . xxii, 174 .
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F. Het humoristische en satyrische epigram .

We zijn aan de laatste groep gekomen, de grootste van omvang en
tegelijk de minst interessante . Het zijn die gedichtjes, die wij in het
algemeen taalgebruik puntdichten noemen, een soort versjes, die
met de poezie niets uitstaande hebben, maar nu eenmaal in een behoefte lijken to voorzien .
Laten we het niet to diep zoeken en vooral niet gaan theoretiseren
over humor en geestigheid, over de lach en de tragiek, die in de
humor verborgen zou zijn . Wij zouden dan nog beter kunnen aanknopen bij de moderne puntdichten, zoals sommige weekbladen ons
nog en weer voorzetten : we lezen ze, half geamuseerd, als er niets
anders to lezen is en vergeten ze of ze blijven toevallig ergens in ons
bewustzijn haken en op een juist of onjuist moment, maken we er
anderen gelukkig mee . Gelukkig is hij, die in vreemde situaties of
pijnlijke omstandigheden een „bon mot" tot zijn beschikking heeft
en daarmee de lucht weet to zuiveren .
Als we trachten na to gaan, waarin dan toch wel het amusante van
puntdichten gezocht dient to worden, clan blijkt het, dat niet de
geestigheid of het grapje zelf van zo goede kwaliteit behoeft to zijn,
maar dat de wijze, waarop het ,gebracht" wordt, het doorslaggevend
criterium vormt . Het meest infantiele mopje kan een geweldige
uitwerking hebben, als het maar in een passende vorm gegoten is.
Zodra het puntdicht een satyrisch karakter krijgt, is het bijna
altijd een grapje ten koste van iemand (niet de beste, maar vaak wel
de dankbaarste soort geestigheid!), die gehoond of bespot wordt
om zijn ongeluk .
Dat ongeluk kan zeer veelsoortig zijn ; een lichamelijk geschonden
zijn is wel een van de meest voorkomende mogelijkheden : hoeveel
puntdichten zijn er niet gemaakt op bochels, kromme benen, platvoeten, schele ogen, grote neuzen, vetzucht, kaalheid en honderden
andere ongemakken!
Een voorbeeld :
FLIP, EEN GEBOCHELDE POEET

Flip roemt zich meester van de dichters in het Sticht :
Wie dat hier teegen spreekt dreigt hy met steekgedicht .
Vraagt gij : hoe kan de geest van Flip zo overvlug gaan?
Hij heeft Parnas, de berg der dichters, op zyn rug staan I.

1 . Jan Vos, t .a .p . i, 401 .
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Ongeluk in de liefde is een ander thema, dat vele variaties biedt
en den puntdichter gelegenheid geeft de meest fantastische verwikkelingen zich to laten voltrekken en zijn oordeel speciaal over
de vrouwen nit to spreken :
RUT DE SCHILDER EN ZIJN WIJP

Rut hadt Sint Teunis beeldt geschildert naar het leeven :
Maar Pieter schilderde het wyf van Rut hier by .
Wat reeden hebben Piet tot dit bedryf gedreeven ?
Sint Teunis heeft altgdt een varken aan zyn zy 1.
Het ongeluk van den gesnapten lief, de dronkaard, de verkwister en al die andere kluchttypen, die algemene bekendheid
hebben verworven, worden volgens geijkte opvattingen weergegeven in puntdichten, zonder dat van enige originaliteit blijk gegeven
wordt 2.
Als we onze puntdichten oninteressant achten, is het niet omdat
het soort op zichzelf niet deugen zou, maar omdat onze dichters
niet geslaagd zijn in een eigen vormgeving .
Als we nog even mogen terugkeren tot het dichterlijke grapje,
willen we er nog op wijzen, dat er enkele hoofdgroepen to onderscheiden zijn . Een zeer geliefde en ook wel met vindingrijkheid beoefende vorm is die van de woordspeling, ook reeds bij Martialis in
gebruik en o .m . door hem toegepast in een kwatrijn, waarin hij speelt
met de vele betekenissen van het werkwoord agere (I, 79) .
Hier is de listige Huygens in zijn knollentuin, als hij met veel vernuft het verstand van zijn lezers soms grote moeilijkheden bezorgt
bij het ontwarren van zijn woordpuzzles . Het algemeen bekende :
,,Mijn Drucker leeft in droeven druck," is een eenvoudig voorbeeld .
Nauw hiermee verwant is de groep, waarin een woord lichtelijk
gewijzigd wordt en daardoor een geheel andere betekenis krijgt .
Revius speelt met boek en broek, met stoicus en stokvis, Huygens
met domineren en domme nering, tammelick en lammelick, Israelieten en ijzere lieden, preekstoel en breekstoel .
Antithesen, paradoxen, oxymora, hyperbolen en aforismen wisselen
1 . t .a .p . i, 437 .
2 . Martialis is wel in staat geweest, als voltooier van dit genre, een eigen
stempel aan zijn satyrische gedichtjes to geven ; zijn thematiek wordt in onze
puntdichten, vrijer of minder vrij, nagevolgd . Zie zijn rechtsgeleerde Cinna
(vin, 7), de dokter (1, 47), de ongelukkig getrouwden (viii, 35), de langneuzige
(xii, 88), de praalhans (xi, 37), de dandy (iii, 63) enz. M . is het bewijs van de
stelling, dat het gaat om de wijze waarop de dichter zich uitdrukt .
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elkaar af, terwijl een zekere eentonigheid toch niet vermeden kon
worden.
Wij sluiten ons aan bij het oordeel, dat Kalff over Huygens en zijn
puntdichten gaf en dat niet alleen voor Huygens geldt : ,Vele der
talrijke Puntdichten van Huygens hebben alleen verdienste door
een woordspeling en wij voor wie het genre der woordspelingen
niet meer in die mate de aantrekkelijkheid van het nieuwe heeft als
voor onze voorouders der 17de eeuw, zullen over die stukjes vaak
een ander oordeel vellen dan zij, zullen ze hooger of lager stellen
naarmate van de meerdere of mindere geestigheid die wij er in waardeeren" 1.

1 . Dr G. Kalff, Studien over Nederlandsche Dichters der reventiende eeuw. Haar1em 1915, p . 405 .

HOOFDSTUK M

HET PERZISCHE KWATRIJN i
A . Inleiding

In de vorige hoofdstukken hebben we telkens over „kwatrijnen"
gesproken, terwijl geen der aangehaalde dichters ook maar met een
woord over deze dichtvorm repte, terwijl hij heden gebruikelijk
en zelfs min of meer populair is. Het kwatrijn emancipeert in onze
poezie eerst tot een geheel eigen dichterlijke uitdrukkingsvorm, als
Leopold en wat later Boutens hun Perzische kwatrijnen publiceren .
Voor die tijd is er wel sprake van het kwatrijn als onderdeel van het
sonnet.
We deelden reeds mede, dat Focquenbroch, Bilderdijk en ook
Nicolaas Beets enkele keren de naam kwatrijn gebruikten en er is
wellicht nog een enkele andere dichter to vinden, die hetzelfde deed,
maar daarmede heeft het kwatrijn nog geen eigen plaats in de poezie
verworven en het vormt slechts een onderdeel van de epigram-litteratuur, tussen gedichtjes van andere vorm verscholen .
In oudere woordenboeken, als die van Marin, Halm .a en Sewel,
in de achttiende eeuw uitgegeven als Nederlands-Franse of Nederlands-Engelse dictionnaires, kunnen we de term wel aantreffen
in de puristische vorm ,vierling," een woord, dat om begrijpelijke
redenen in de practijk geen bestaansrecht heeft kunnen verwerven .
Ons is uit de gehele litteratuur slechts een plaats bekend, waar Zen
kwatrijn de titel „vierling" draagt 2.
Dat zowel Bilderdijk als Beets niet van kwatrijnen, maar van ,,quatrains" spreken, kan als bewijs gelden, dat het voor hen niet alleen
een leenwoord, maar ook een leenvorm was ; in de Franse poezie
komt het quatrain sinds de Renaissance geregeld voor : de zestiende
eeuwse dichter Pibrac schreef reeds een reeks moraliserende kwatrijnen en deze dichtvorm zal steeds navolging vinden in de Franse
litteratuur .
Dat de kwatrijnvorm in onze litteratuur slechts incidenteel voorkomt voor de publicaties van Leopold en Boutens, laat ons zien, hoe
weinig aandacht dichters en vormtheoretici, voorzover deze in ons
1 . Prof. Mr J . H . Kramers was zo vriendelijk mij een niet uitgegeven lezing
over Omar Khayyam ter inzage to geven . Bovendien gaf de schrijver mij
toestemming enkele feiten aan zijn betoog to ontlenen .
2 . Zie Van Varen en Vechten, i, 310 .
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land bestaan hebben, gewijd hebben aan de vormen der poezie . Voor
de dichters was de inhoud van veel groter belang, zoals ons gebleken
is uit de vele vertalingen van het begrip epigram, die op de inh3ud
en nooit op de vorm betrekking hadden . De mogelijkheid om mast
het rondeel en het sonnet ook het kwatrijn een aparte plaats in to
ruimen, werd Diet verwezenlijkt, voordat het Perzische kwatrijn in
onze poezie verschijnt .
Voordat we onze aandacht aan deze Oosterse dichtvorm geven,
willen we eerst nog wijzen op een late dichtbundel van Willem
Bilderdijk, die in 1821 onder de titel Spreuken en voorbeelden van
Muslih Eddin Sadi, getrokken uit zone ,Rozengaard" verscheen .
Het jaar van uitgave is daarom zo belangrijk, omdat spoedig blijken zal, dat in die tijd een allereerste begin gemaakt was met de
herontdekking van de Perzische poezie . Natuurlijk is er reeds veel
vroeger contact met deze dichtkunst tot stand gekomen, maar aan
het kwatrijn was geen bijzondere aandacht geschonken . De kennis
van de Perzische taal en het onderzoek naar de handschriften komen
eerst in de negentiende eeuw tot werkelijke bloei, ook al is het waar,
dat in Nederland in de zeventiende eeuw het Perzisch wel bestudeerd werd .
Bilderdijks uitgave is dus uitermate vroeg geweest, maar zou waarschijnlijk toch met tot stand gekomen zijn, indien niet reeds in de
zeventiende eeuw een Latijnse vertaling van deze Spreuken en voorbeelden was uitgegeven, welke Bilderdijk, blijkens het voorbericht,
bekend is geweest en als uitgangspunt heeft gediend .
,,Dit zijn (d.i . Saadi) werk is in 1651 door Georgius Gentius in
't oorspronkelijk, met eene Latijnsche Vertaling daar tegenover, in
netten Druk bij Blaeu uitgegeven," zegt Bilderdijk daar . Bovendien
blijkt, dat deze enorme talenkenner het Perzisch gekend heeft ; hij
deelt dit mede in een brief aan Tydeman 1, waarin hij spreekt over
een plan, om de overeenkomst tussen het Nederlands en het Perzisch
(!) aan to tonen . De uitgave van de vertalingen naar Saadi wordt
bovendien bier en daar versierd met Perzische lettertekens, wat
overigens nog geen overtuigend bewijs is, dat Bilderdijk deze taal
ook werkelijk machtig was .
Een nader onderzoek van deze vertaalproeven heeft weinig zin,
daar we bier niet to doen hebben met een verzameling kwatrijnvertalingen, maar met gedichtjes van verschillende grootte . Boven1 . Briefwisseling van Mr W. Bilderd!k met de Hoogleeraren en Mrs M. en H. W .
Tydeman, uitgeg . door H . W . T. Tydeman, 1866, p . 38 .
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then heeft de dichter een „vrije bewerking" van het oorspronkelijk
ondernomen, die van de bedoelingen van den Perzischen dichter
weinig zal hebben overgelaten . Bilderdijk is met een vrijpostigheid
to werk gegaan, die bij een man, als hij was, wel to begrijpen, maar
daarom nog niet to verontschuldigen is .
,,Mijn keuze is (als bij ieder plaats heeft) naar mijnen bijzonderen
smaak, en naar het genoegen dat ik vond in de mij bevallende brokken 't zij naauwkeuriger het zij vrijer over to brengen ; ook somtijds
met een klein bijvoegsel, of met eene geringe verandering, als bijvoorbeeld, wanneer de Schrijver van den Koran gewaagt, waar
natuurlijkerwijze de Mahomedaan voor den Christen plaats maken
moest," aldus onze vroegste Perzische kwatrijnvertaler!
Nu wij weten, wat Bilderdijk verstaan wil onder ,geringe verandering," zal het begrijpelijk zijn, dat van de oorspronkelijke tekst
weinig is overgebleven, toen hij zending bedreef bij het persklaar
maken van den heidensen Pers .
De titel, welke Bilderdijk aan deze gedeeltelijke vertaling gaf,
dekt de inhoud geheel : het zijn moraliserende gedichtjes geworden,
maar niet op die wijze, welke de Perzische kwatrijndichters zo vaak
toegepast hebben : het klinkt alles to opzettelijk en to bekrompen,
to schools en to onderwijzend .
Het aantal regels van deze gedichtjes varieert in de vertaling van
twee tot een dertigtal : de kwatrijnen zijn dus, als in een epigrambundel, slechts hier en daar to vinden . Van het eigenaardige rijm
vinden we niets terug, terwijl dit in het origineel soms wel gebruikt is .
Vergeleken bij de spreuken, die Bilderdijk zelf dichtte en die dus
geheel een beeld geven van het karakter van den dichter, zijn de
Perzische vertalingen verre to verkiezen . Rijmelarij als
Die zyn plicht
Wel verricht,
Vindt vermaak
In zyn taak 1.
is op elke bladzijde van zijn Spreuken to vinden, terwijl een zwakke
echo van de Perzische kwatrijnen to vernemen is in cen vertaald
gedichtje als dit :
Lacht u 't geluk niet toe ; 't bedroeve u 't harte niet :
't Is uit verborgen bron, dat 's levens zoetheid vliet .
1 . t .a .p. vii, 381 .

RET PERZISCHE KWATRIJN

I01

God is niet uitgeput . Verwacht en staak uw zuchten ;
De bittre lydensboom teelt liefelyke vruchten' .

Deze gedachte zullen we vele malen nog ontmoeten bij andere
vertalers van Perzische kwatrijnen, maar dan scherper geformuleerd
en met meer dichterlijk kunnen weergegeven .
Dat Bilderdijk hier als eerste vertaler van Perzische kwatrijnen
genoemd wordt, is niet omdat zijn vertalingen zo voortreffelijk zijn,
maar omdat hij de eerste Nederlandse dichter geweest is, die zich
met deze dichtkunst heeft bemoeid 2. De proleptische behandeling
van deze negentiende eeuwse uitgave kwam voort uit de overweging, dat we hier to maken hadden met een Nederlands curiosum .
Het was niet de dichtkunst van Saadi, welke eerst de Engelse en
Franse, en daarna de Nederlandse poezie ten sterkste beinvloedde,
maar het werk, dat aan Omar Khayyam toegeschreven wordt : deze
haast mythische naam blijft onlosmakelijk verbonden aan ons moderne kwatrijn, zowel wat de vorm als wat de inhoud betreft .
Wie deze Omar Khayyam was, wat het Perzische kwatrijn is en
hoe deze kwatrijnen in ons land bekend werden, dient allereerst
nader medegedeeld to worden .
B . lets over Omar Khayyam en zyn vaderland.

Perzie heeft reeds een geweldige geschiedenis achter de rug, als Omar
Khayyam een voor ons grotendeels door duisternis omhuld leven
leidt in zijn vaderland .
De geschiedsschrijving meldt ons telkens gebeurtenissen, die de
lotgevallen van Perzie verbinden met die van Europa . In de herinnering van ieder leven de grote koningen voort, die een aanval waagden op de Griekse staten, welke hierdoor in grote gevaren kwamen
to verkeren, maar juist door die hachelijke situatie cen nationale
eenheid wisten to forceren, welke in betere tijden ongekend bleef.
De immense legermachten van Darius en Xerxes konden zich niet
handhaven tegenover de Griekse soldaten, wier heldhaftige strijd
we in de Griekse epigrammatiek verwoord zagen .
Veel later stichtte de wereldveroveraar Alexander de Grote zijn
Griekse kolonien in het Oosten, die een diepgaande Hellenistische
1 . t .a .p. p . 372 .
2 . Ons is geen Perzisch kwatrijn in Nederlandse vertaling bekend van
vroeger datum .
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invloed in het Perzische land veroorzaakten . Onder de opvolgers
van Alexander werden deze nederzettingen verre bolwerken van
Griekse beschaving en van hieruit drongen Griekse gedachten en
denkbeelden verder door .
In de eerste eeuw van onze jaartelling gaat de uiterlijke glans der
Helleense beschaving in Perzie teloor, maar de fundamenten der
Griekse cultuur zijn dan zo stevig gelegd en door allerlei hier niet
to bespreken oorzaken verstevigd, dat in de dagen van Omar Khayyam
de Griekse wijsheid en kennis nog springlevend blijken .
Hoe diep en hoe grondig de Griekse geest in Perzie blijft voortbestaan, uiteraard in vele opzichten naar 's lands zeden gewijzigd,
kan hier niet besproken worden t alleen reeds, omdat dit terre' in
genen dole ons studiegebied is, terwijl het bovendien lijkt, alsof
weliswaar de Griekse sporen aangewezen kunnen worden, maar de
wetenschap op het hoe haar licht met heeft kunnen laten vallen.
Er mogen enkele aanknopingspunten zijn, daarmede is de kwestie
geenszins opgelost . Het vraagstuk in hoeverre bijvoorbeeld de
Griekse litteratuur aan de Perzen bekend is geweest, heeft nog geen
bevredigende oplossing gevonden .
Maar wel zullen we zien, hoezeer de geleerde Omar Khayyam op
de hoogte geweest is van verschillende takken der Griekse wetenschap .
De oorlogen met Griekenland, de periode van het Hellenisme en tenslotte de verovering van het land door de aanhangers van de Islam, de Arabieren, zijn de drie punten uit de Perzische geschiedenis, die in ons verband van belang geacht moeten
worden. De eerste twee gebeurtenissen interesseren ons, omdat ze
het bewijs leveren van een intensief contact tussen Perzie en Griekenland, een contact, dat later nog ter sprake komt . De Arabische verovering heeft een godsdienstige verandering in Perzie teweeg gebracht, die voor nader begrip der Perzische kwatrijnen van eminent
belang is .
Omar Khayyam leefde in de elfde eeuw, twee eeuwen, nadat de
Arabieren de verovering begonnen waren . Het veroveren van het
Perzische land was niet het einddoel, dat zij zich stelden : hun godsdienst, die door Mohammed met zo veel kracht en elan gepredikt
was en beslag gelegd had op het leven en denken van zijn volgelingen, diende aan elk onderworpen yolk gepredikt en opgelegd to
worden . Zodra de soldaten een stad bezet hadden, volgden de Muzelmannen, aan wie de opdracht gegeven was, van hun geloof to
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getuigen, op welke wijze dan ook, en een moskee to bouwen.
Hoe diep de Arabische overheersers in bet leven der Perzen ingrepen, blijkt niet alleen uit de godsdienstige gevolgen, maar ook
uit de steeds groeiende betekenis van de Arabische taal, die weldra
voor wetenschap en litteratuur de meest gebruikelijke werd . Daar
de litteraire beschaving der Arabieren op een zeer hoog peil stond,
was deze verandering voor Perzie niet geheel nadelig .
De Perzen waren meesters in bet overnemen van vreemde vormen,
die toch niet klakkeloos aanvaard werden, maar naar eigen inzichten
verwerkt : zo kon bet gebeuren, dat litteraire vormen der Arabieren
door de Perzen werden overgenomen en door hen zelfs tot nieuwe
bloei werden gebracht . Ook de zeer moeilijke Arabische metriek
werd door de Perzen overgenomen en tot iets eigens gemaakt 1.
Dat de litteratuur ongekend gebloeid heeft tij dens de eerste eeuwen
der Arabische overheersing, is vooral to danken aan de grote belangstelling, die de vorsten hiervoor aan den dag legden : aan hun
hoven leefden de dichters, in dezelfde omstandigheden als bijvoorbeeld Martialis aan bet Romeinse keizerlijke hof, waardoor aan de ene kant een zekere gebondenheid ontstond, die hen
er toe bracht in hoofse toon to dichten, al naar de mode bet eiste,
maar aan de andere kant blijkt een interesse van vorsten vaak een
zegen voor de litteratuur to zijn . Het tiende-eeuwse hof der Samanieden is een beroemd voorbeeld van een dergelijk litterair centrum, dat gevestigd was in de geboorteplaats van Omar Khayyam,
Nisjapur .
De macht der Arabieren bleef niet altijd even sterk en in tijden
van machtsverval trachtten de Perzen hun eigen nationale cultuur
weer to herstellen en zich to ontdoen van de vreemdelingen, soms
met hulp van andere, buitenlandse, machten .
Zo was sedert de tiende eeuw een groeiende invloed van de Turken
to bemerken; bekend is Sultan Mahmud (ongeveer in het jaar iooo),
die op zijn beurt een litterair centrum vormde, dat een zuiver Perzisch
nationaal karakter droeg . In die tijd was de stuwkracht van de Perzische cultuur zo groot, dat tot in Klein-Azie en Indie de sporen to
bespeuren zouden zijn.
De grote verscheidenheid van volkssoorten, die dan wel alien betzelfde geloof aanhingen, maar overigens weinig eenheid vertoonden,
was de oorzaak van vele onderlinge twisten . Bij nader toezien blijkt
1 . Zie : Algemene Literatuurgescbiedenis Utrecht z, j . Deel ii. Prof. Mr J . H .
Kramers, Nienw-PerZische Literatuur, p . 137 vv .
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echter, dat ook de godsdienstige eenheid niet zo hecht was, als
vermoed zou kunnen worden : verschillende opvattingen botsten
tegen elkaar en heftige oneenigheden waren er het gevolg van .
In deze did, toen de Turken een machtige positie innamen en
Perzie een grote geestelijke bloei genoot, werd Omar Khayyam geboren omstreeks het jaar 1o5o . Grote zekerheid over de levensdata
schijnt niet to bestaan : II32 wordt meestal aanvaard als zijn sterfjaar ;
volgens andere overleveringen zou Omar Khayyam veel ouder geworden zijn en meer dan honderd jaren hebben geleefd . De hoogste
leeftijd wordt aangegeven door de jaartallen 1015 en 1124, een wel
zeer onwaarschijnlijke levensduur, die toch bij Perzische dichters
wel vaker vermeld wordt.
De naam Khayyam wijst op Arabische afkomst ; de betekenis
van dit woord is tentmaker, wat waarschijnlijk niet samenhangt met
een beroep, dat de dichter of zijn famillie zou hebben uitgeoefend,
maar we hebben bier to doen met een stamnaam .
Omar Khayyam heeft het grootste gedeelte van zijn leven doorgebracht in zijn geboorteplaats en wij weten alleen, dat hij eenmaal
een refs ondernomen heeft ; die reis was geen plezierreis, maar eens
was zijn aanwezigheid in de stad minder gewenst en om zichzelf
in veiligheid to stellen, zocht hij andere oorden op . In het bijzonder zullen geschillen op godsdienstig gebied hem de wijk
hebben doen nemen .
De feitelijke gegevens over zijn levensloop zijn zeer klein in getal ;
veel rijker is de hoeveelheid oncontroleerbare verhalen, die over
hem in omloop zijn geweest en tot ons zijn doorgedrongen . Tijdgenoten hebben zelden jets over hem to boek gesteld en de meeste
getuigenissen zijn van enkele eeuwen later, waardoor uiteraard de
historische betrouwbaarheid op zijn minst twijfelachtig wordt .
Over zijn jeugdjaren is in het geheel nets bekend, een omstandigheid, die Omar Khayyam gemeen heeft met de meeste beroemdheden uit vroeger eeuwen : wat weten wij van onze dichters nit de
Middeleeuwen of uit de zeventiende eeuw?
Ongetwijfeld zal hij op zeer vroege leeftijd de Koran hebben leren
kennen en leren lezen . Het Arabisch en bet Perzisch zullen de twee
talen geweest zijn, die hij van kindsbeen of heeft beheerst . Met het
lezen van de Koran is zijn godsdienstige opvoeding niet afgelopen :
volgens oud gebruik zal hij grote stukken uit zijn hoofd hebben
moeten leren : in zijn later leven staat hij bekend als een van de beste
Korankenners .
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Ook de wetten van de Islam behoorden tot de leerstof, die elk ontwikkeld mens diende to kennen ; hiertoe dienen gerekend to worden
de dogmata, welke het geloof beheersen en die ook voor een goed
deel de kernpunten uitmaken van de geloofsleer der Christelijke
Kerk ; het vraagstuk van de praedestinatie, de stellingen over het
leven na dit leven, het bestaan van hel en hemel, de zeer moeilijke
verhouding tussen geloof en rede, dat zijn vragen, die Omar Khayyam
reeds vroeg zullen hebben bezig gehouden en die voor hem in zijn
later leven steeds drukkende problemen zijn gebleven, zoals uit zijn
kwatrijnen duidelijk blijkt .
Deze dogmatische vragen zijn tegelijkertijd vragen der filosofie,
een wetenschap, die ook tot de goede opvoeding behoorde : een
duidelijke scheiding tussen deze twee terreinen is moeilijk to trekken .
Wellicht kan het zo gezegd worden, dat het denken over deze levensvragen dogmatisch is, zolang de gedachten zich schikken in het
rechtzinnig-godsdienstig systeem, en dat de filosofie begint, zodra
de paden der orthodoxie verlaten worden en de gedachten zich vrij,
zonder enig gebonden zijn aan godsdienstige a priori's, ontwikkelen ;
dit laatste is vaak het geval bij Omar Khayyam .
Er blijven nog twee gebieden over, die de opvoeding van den
dichter hebben voltooid : de mystiek en de leer der poezie, twee terreinen, die hem eigen geweest moeten zijn . De mystiek van de Islam
zal van de gedichten uit nader beschouwd worden en wij willen er
hier niet op vooruitlopen . De leer der poezie behoorde tot de moeilijkste studieonderwerpen, die men zich denken kan, en enige overeenkomst met de kunst van de Rederijkers is wel to bespeuren, zij
het dan ook, dat de voorschriften der rederijkerij slechts kinderspel
zijn bij die der Perzische dichtkunst vergeleken . Het dichten was,
zouden we haast zeggen, een ingewikkeld handwerk, dat door een
leek niet met succes beoefend kon worden .
Whinfield I merkt op, dat de gehele denksfeer, waarin Omar
Khayyam groot gebracht is, sterk onder invloed staat van de
Griekse filosofie, met name van Aristoteles en Plotinus . Verschillende begrippen van den laatste zouden in zijn werk terug to vinden zijn.
Over de vrienden, welke Omar Khayyam in zijn jeugd gehad
heeft en die hij later nog tot zijn intimi kon rekenen, zijn verschillende verhalen in omloop, die de toets der historische critiek moeilijk
kunnen doorstaan ; hoe weinig zeker de feiten ook mogen zijn,
1 . E . H . Whinfield,

The quatrains of Omar Kbayyam,

Londen, 1901, p . xxxiii .
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over een vriendenband met twee mensen willen we een enkel woord
zeggen.
Als leerlingen van een oud en wijs man treffen we, behalve Omar
Khayyam, Nizam ul Mulk en Hassan Sabbah aan, die een vriendschap
voor het gehele leven hebben gesloten . Zij spraken met elkaar af,
dat hij, die het eerst een hoge positie zou verwerven, de beide anderen zou helpen, een belangrijke plaats in het leven to bereiken .
Nizam ul Mulk kwam, na vele omzwervingen, aan het hof, waar hij
een hoge positie to bekleden kreeg . Zodra de gelegenheid zich voordeed, bood hij Omar Khayyam een plaats aan in de Raad van den
Sultan, maar het vriendelijk aanbod werd niet aanvaard, daar Oniar
Khayyam geen lust vertoonde een openbaar ambt to bekleden ; zijn
wetenschappelijke onderzoekingen namen to veel van zijn tijd en
aandacht in beslag. Wellicht werd den dichter een jaargeld uitbetaald, waarvoor hij geen diensten aan de staat behoefde to verrichten .
Ook aan den anderen vriend werd een dergelijk voorstel gedaan,
maar zijn levensloop blijft hier onbesproken 1.
Hoewel Omar Khayyam de gunst van de regering genoot, heeft
hij, zoals we reeds opmerkten, toch door binnenlands-godsdienstige
geschillen voor een zekere tijd Nisjapur moeten verlaten en elders
zijn toevlucht moeten zoeken, maar later, toen de omstandigheden
beter geworden waren, keerde hij weer terug en hij stierf in zijn
geboorteplaats.
Er is ons reeds gebleken, dat Omar Khayyam een zorgvuldige en
rijke opvoeding gehad heeft en dat de kennis van zijn tijd hem reeds
vroeg is bijgebracht, terwijl hij zich steeds meer ontwikkeld heeft in
veleilei richting . Als dichter wordt nauwelijks over hem gerept,
maar als geleerde heeft hij een grote naam gehad . Dat hij de filosofie
bestudeerde zagen we reeds en zijn kwatrijnen zijn de dichterlijke
uitingen van een wijsgeer of althans van een wijsgerig mens . Maar
ook de wiskunde had in hem een beroemd beoefenaar ; verschillende
wiskundige verhandelingen zijn van hem bewaard gebleven 2. De
rechtsgeleerdheid, de geschiedenis en de taalwetenschap zijn eveneens
door hem beoefend . De krachten der natuur bestudeerde hij en in
metereologische voorspellingen was hij een meester . De astronomie,
een Perzische wetenschap bij uitnemendheid, beheerste hij volledig .
In 1074 wordt hij door den Sultan ontboden om to helpen bij het ontwerpen van een nieuwe kalender, die zeer geslaagd geweest moet zijn .
1 . Zie o .a . A . Guy, Les Robai d'Omer Kheyyam, Parijs, 1935, p . 49 vv .
2 . A . Guy, t .a .p . p . 48 .
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Deze universele geleerde, die volgens het getuigenis van zijn
vrienden geboortig was uit een zeer voorname familie, was bovendien de dichter van de onsterfelijke kwatrijnen . Het staat wel vast,
dat deze dichterlijke gave zeker geen allervoornaamste plaats in zijn
leven heeft ingenomen : zoals voor vele landgenoten was het dichten
voor hem niet meer dan een bijkomstig gebeuren, dat behoorde bij het
bestaan van een erudiet . Zelf heeft Omar Khayyam zijn gedichten
dan ook niet verzameld, wat de Nederlandse dichter van Korenbloemen dan nog wel gedaan heeft, ook al was voor Huygens het
dichten niet meer dan het voor Omar Khayyam was .
De gevolgen van dit slordig beheer van de dichterlijke oogst is
voor orientalisten catastrophaal geworden . Indien Omar Khayyam
in poetisch opzicht een uitzondering geweest was, ware het niet
moeilijk geweest zijn werk to verzamelen, maar nu zijn gedichten
en die van vele anderen in grote hoeveelheden in de bekende kwatrijnvorm tot ons gekomen zijn, is het ondoenlijk nauwkeurig vast to
stellen, welke inderdaad aan hem toegeschreven moeten worden en
welke van andere dichters afkomstig zijn . Juist omdat vorm en inhoud der Perzische kwatrijnen zo stabiel is en het persoonlijk
cachet schier lijkt to ontbreken, is het ondoenlijk op litteraire gronden
uit to maken, wie de dichter geweest moet zijn .
Zo is het mogelijk, dat sommige onderzoekers menen ofmeenden,
dat enkele duizenden kwatrijnen aan den geleerde toegeschreven
moesten worden, terwijl later is vastgesteld, dat een zeer groot
aantal zeker niet van hem afkomstig kan zijn . De tekstcritiek en de
litteraire critiek hebben op een geweldige manier geschift, totdat
een betrekkelijk klein aantal van oorspronkelijke kwatrijnen van
Omar Khayyam overbleef. Een enkele scepticus heeft zelfs in twijfel
getrokken, of hij wel ooit een kwatrijn geschreven heeft en de vraag
of de geleerde en de dichter wel dezelfde persoon geweest zijn, is
niet defmitief beantwoord .
Het is dus niet uitgesloten, dat de beroemde dichter Omar Khayyam
niet meer is dan een mythe . Juist wegens deze mogelijkheid hebben
we de levensgeschiedenis van den Perzischen dichter zo kort mogelijk
gehouden en in de eerste plaats onze aandacht gericht op de algemene
omstandigheden van zijn tijd en land . Hoe belangrijk de vraag naar
de verhouding van dichter en dichtwerk ook mag zijn, ons was het
om andere dingen to doen : in deze studie is de kwestie van mythe
en werkelijkheid niet van overwegende betekenis : het gaat ons om
de kwatrijnen zelf, zoals deze in de Nederlandse poezie zich voordoen .
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De enkele gegevens, waarvan we er enige mededeelden en
andere buiten beschouwing lieten, zijn weinig geschikt om een
biografie van den dichter op to bouwen . Het waarheidsgehalte is
bovendien met groot, het litteraire werk to weinig van autobiografische aard en van een zo algemeen karakter, dat de persoonlijkheid weinig naar voren komt, terwijl de critiek eerst recht de twijfel
heeft gaande gemaakt .
Wat voor een mens is Omar Khayyam geweest? Uit het bovenstaande kan weinig geconcludeerd worden en het ziet er niet naar
uit, dat eens de gegevens voor een uitvoeriger karakteristiek het
bezit van de wetenschap zullen worden . Indien we slechts zouden
weten, welke litteraire producten de zijne genoemd kunnen worden,
zou althans een litterair-aesthetische analyse mogelijk zijn, wat voor
de kennis van zijn persoonlijkheid van eminent belang zou zijn .
Maar ook dit zal wel een vrome wens blijven.
De dichter Leopold heeft, zonder op de hoogte to zijn van de moderne wetenschappelijke onderzoekingen, getracht een karakteristiek
to ontwerpen, gebaseerd op een klein aantal biografische bijzonderheden, maar vooral op de kwatrijnen, die aan Omar Khayyam
toegeschreven worden . De uitkomst van Leopolds overdenkingen
volge hier
,, . . .een figuur, van ongemeene afmetingen en verhoudingen . Een
geest, brandende naar onderzoek, en een verstand, dat volhield tot
den laatsten grond ; een, die achtereenvolgens al het weten van zijn
tijd in zich had opgenomen, die van en door de schriftgeleerdheid
was gekomen tot de exacte wetenschappen, in beide zijn grootschen
aanleg openbarende, die door zijn onverbiddehjk verstand tot een
botsing moest gevoerd worden met de aangenomen leer en den bestaanden godsdienst en zoo een leven inging van omzichtigheid en
afzondering, gehaat en gevreesd bij het overwegend grootste deel,
maar anderzijds gezocht en gewaardeerd bij de weinige zijns gelijken,
de hoogstaanden van zijn tijd ."
,,Maar naast en boven lit alles was aan dezen denker . . . de gave
gegeven van het woord en van de dichtkunst . Zoo bleef in hem het
menschelijke behouden, en komt to zijner tijd ook in hem de wrevel
en het klagen op der menschelijke onvoldaanheid en teleurstelling
over den tweespalt tusschen den ingeboren drang naar het redelijke
en de niet beantwoordende werkelijkheid ; het klagen over 's menschen bestaan, de wanhoop over alle betere verlangens, die hun Joel
toch niet bereiken mogen en gedoemd zijn verspild to worden
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en to loor to gaan . Want dit is wel de oorspronkelijke zin, dit de
ondertoon van de bijwijlen zoo uitgelaten Rubaiyat ; in al de vreugde
is zoo goed de innerlijke spijt, de grimmige bitterheid to hooren,
juist als zij zoo luide prijst den beker en het zingenot, het vluchtige
oogenblik, het eenige zekere dat den mensch gegeven is ."
En even verder :
,,Maar ook de Westersche lezer beseft volkomen, dat juist het feit,
dat bier iemand aan het woord is, die in de eerste plaats een man van
wetenschap was, iemand, die bet diepzinnige, het alien boeiende,
niet voor alien to bevamen vraagstuk niet slechts innerlijk doorleefd,
maar ook verstandelijk doorgrond heeft en inderdaad beheerscht
en naar alle zijden volkomen meester is, dat deze omstandigheid de
Rubaiya't verheft tot een zekerheid en tot een hoogte, waaraan het
werk van beroepspoeten slechts in de zeldzaamste gevallen reiken
mag" 1 .
De mening van den litterair-historicus en van den filoloog zal
zeker afwijken van die van den dichter, die de Perzische taal niet
kende en zijn pracbtige vertalingen op grond van Engelse en Franse
bewerkingen maakte . Voor ons is het oordeel van Leopold van
meer belang dan bet vraagstuk van het auteurschap en vele andere
verwante problemen.
Jacob Israel de Haan heeft eenzelfde keuze gedaan in een kwatrijn,
dat aldus luidt :
DWAASHEID

Hij zegt : ,Omar Khayyam heeft niet geschreven,
Alle kwatrynen, die op zyn naam staan ."
Geleerde Dwaas : heeft het Lied minder leven,
Omdat de Naam des Dichters is vergaan 2?

Welke ontdekkingen de wetenschap aangaande Omar Khayyam
ook doen mag, voor ons blijft hij de dichter van talrijke kwatrijnen,
die, hoe dan ook, een geheel vormen, waarin het denken en bet lijden
van een mens onnavolgbaar onder woorden gebracht zijn . Wij wachten
ons er echter voor, to spreken over „een geleerden dwaas", indien
een filoloog of een historicus de persoon van den dichter en zijn
werk onder de loupe zou nemen en zeer verrassende en overtuigende
resultaten zou bereiken : deze ,dichterlijke vrijheid" blijft voor reke1 . Zie De Nederlandscbe Spectator, 1906, p . 85 vv .
2 . Jacob Israel de Haan, Kwatrknen, p . 174 .
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ning van Israel De Haan . Dat neemt niet weg, dat dit dichterlijk
getuigenis voor ons, bij de bespreking van Nederlandse vertalingen
der Perzische kwatrijnen, een diepe waarheid weergeeft .
C. De vorm van het Perzische kwatryn .
De Perzische naam voor kwatrijn luidt rubai, hetgeen vier betekent .
Deze dichtvorm neemt in de Perzische poezie een bijzondere plaats
in; hij was minder dan andere dichtsoorten aan metrische voorschriften gebonden. Vaak had een regel dertien syllaben, waarvan er
zeven lang en zes kort waren, maar een noodzaak was dit niet . Inthen we een ons bekende maat ermede vergelijken willen, kunnen we
het beste denken aan een alexandrijn .
Hoewel de betekenis van het woord rubai ons de voorstelling zou
geven, dat het gedicht, dat met deze naam aangeduid wordt, vier
regels zou hebben, is toch niet de bouw van vier, maar van twee
regels de meest oorspronkelijke . Guy o .a. vertaalt de kwatrijnen dan
ook zo, dat een interlinie tussen de eerste twee en de laatste twee
regels den lezer de indruk geeft met een tweeregelig gedicht to doen
to hebben ; op een dergelijke wijze is dit ook gedaan door Hoceyne
Azad in een prozavertaling van, merendeels mystieke, Perzische kwatrijnen van vele dichters 1.
De twee dubbelregels van het kwatrijn rijmen op elkaar en daarmee zou alles gezegd zijn, indien niet de bijzonderheid van het Perzische kwatrijn nog komen moest : de eerste dubbelregel heeft een
binnenrijm . Wij schrijven een willekeurig kwatrijn, in de vertaling
van Boutens, over in de oorspronkelijke vorm :
Een viand blijkt op wien gij meest vertrouwt, als van nabs uw
oordeel hem beschouwt.
Beter voorshands niet veel met vrienden wezen : Alleen van ver ziy,n
menschenwoorden goud.
Dat dit tweeregelig gedicht door de Perzen een,,vierling" genoemd
is, bewijst, dat of reeds heel vroeg de vier halve verzen onder elkaar
geschreven zijn, of dat de Perzen een zo duidelijke caesuur in elk
der dubbelverzen hebben gehoord, dat zij er vier in plaats van twee
hoorden .
Dat het tweede dubbel-vers ook een binnenrijm vertoont, is wel
geen gewoonte, maar het komt toch meer dan eens voor .
1 . Hoceyne Azad, La Roseraie du savoir. Brill, 1906 .
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Door deze bouw is het begrijpehjk, dat het kwatrijn in twee delen
uiteenvalt, waarbij de inhoud van het gedicht zich dikwijls aansluit .
De eerste regels geven, zeer in het algemeen gesproken, de gedachte
weer, welke de grond vormt van het gehele kwatrijn . Soms is het uitgangspunt geen gedachte, maar een beeld. De eerste helft van het tweede
dubbelvers (voor ons dus de derde regel) brengt vaak de persoonhjke
mening van den dichter, die critisch ten opzichte van de eerste regel
staat en een wending geeft aan het kwatrijn, vol scherpte, spot of
cynisme, of zonder meer het eigen standpunt vertolkt, terwijl de
tweede helft van dit vers (de vierde regel) de katharsis brengt : de
stem van de eerste regel en de tegenstem van de eerste helft van de
tweede regel klinken uit in een accoord, dat een oplossing betekent .
De oplossing kan zeer verschillend zijn, zoals ons later blijken zal :
slechts zelden is het een oplossing in die zin, dat de gedachten in een
harmonisch slot resulteren .
We denken bij deze bouw natuurlijk aan datgene, wat we zeiden
over de vorm van het epigram en de soms gestelde eis, dat een epigram in de laatste regel een pointe diende to hebben . Van een pointe
is in de Nederlandse vertalingen nauwelijks iets to merken, maar
toch is ook bier een dergelijk verschijnsel to constateren, nlA dat de
laatste regel een verrassend hoogtepunt biedt .
Een typerend kenmerk van het Perzische kwatrijn is in geen enkele
vertaling weer to geven : de woordspelingen, die uiteraard zelden of
nooit in een andere taal zijn to handhaven en voor ons dus verloren
zijn gegaan . De Perzische dichters hebben, als Huygens in zijn
Sneldichten, gaarne gespeeld met woorden, die meerdere betekenissen
kunnen hebben . Het epigrammatische van het Perzische kwatrijn
is voor ons niet meer levend . Het is in ons verband toch wel van
belang op dit epigrammatisch karakter to wijzen .
Ondanks dit verlies is er genoeg verrassends voor ons in de Perzische kwatrijnen to vinden . De grootste verrassing is het rijm . Nadat
de eerste regels op elkaar gerijmd hebben, verwacht de lezer, dat,
als de derde regel gelezen is, de vierde daar op zal rijmen, en dan grijpt
het rijm van de vierde regel plotseling terug naar de eerste regels,
terwijl de derde regel op zichzelf bhjft staan .
Door dit onverwachte teruggrijpen krijgt het kwatrijn die nadrukkelijk gesloten vorm, die zijn formeel wezensmerk is .
Met deze vorm correspondeert de inhoud volkomen : ook wat de
inhoud betreft leveren de eerste twee regels meestal geen bijzonderheden op, de derde regel brengt de grote verandering, die we ons
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eerst bewust worden, als we de vierde regel, die zich aansluit bij de
eerste regels, gelezen hebben .
Nijhoff heeft het eens zo uitgedrukt : „De eerste twee regels, bij
Khayyam, rijmen op elkaar, om terstond het thema in zoo kort
mogelijk bestek aan to geven, de derde regel houdt in zijn rijmloosheid den uitzwaai der gedachte nog even onbeslist, verhardt daarmee
de kern van het eerste paar, maar verlengt tevens als aanloop de kracht
van den vierden regel, die, het rijm weder opnemend, het kwatrijn
tot een om zichzelf ster-snel wentelend, licht-spattend en kristalhard geheel maakt" i .
De verrassing van het rijm begeleidt de verrassing van de gedachte
en deze is van een dusdanige kracht, dat Binds deze Perzische kwatrijnen in ons land bekend zijn geworden, telkens weer deze vorm
is gehanteerd en onder het kwatrijn verstaan wij eigenlijk nag alleen
de vorm met als rijmschema a-a-b-a .
Er is we 1 beweerd, maar die bewering kon niet met bewijzen
gestaafd worden, dat het Perzische kwatrijn verwant zou zijn aan
het Griekse epigram . Het is niet waarschijnlijk, dat deze verwantschap ooit met gegronde gegevens waar gemaakt kan worden.
Onmogelijk is de Griekse beinvloeding niet, daar Perzie, zoals we
zagen, vele Hellenistische invloeden onderging : waarom zouden
de filosofen van Griekenland wel bekend geweest zijn en de dichters niet?
Indien het waar zou zijn, ligt het het meest voor de hand, dat het
Perzische kwatrijn dan iets to maken zou hebben met het Griekse
distichon : het tweeregelig gedichtje . De Perzen zouden dan het rijm
er aan toegevoegd hebben .
Bezien wij een Grieks distichon in zijn grondvorm nader, dan blijkt
er inderdaad op een enkel punt, mutatis mutandis, een overeenkomst
to bespeuren, waaraan we, uit het oogpunt van invloed, geen gewicht hechten, maar die toch als formele analogie opmerkelijk
genoeg is om hier mede to delen .
Een distichon is opgebouwd uit een hexameter en een pentameter,
die er aldus uitzien :
-V

v-vim-

a

V

V-vv-vv-v

Een overeenkomst met het oorspronkelijk Perzische kwatrijn is aanstonds duidelijk : een tweeregelig gedichtje, dat door de caesuur in vier
1 . M . Nijhoff, Gedachten op Dinsdag, Brussel, 1931, p . 28 v .
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halfverzen verdeeld wordt . Maar daar komt nog dit bij, dat de verrassing van het Perzische kwatrijn, het onverwachte rijm, hier zijn
parallel vindt in het onverwachte en verrassende metrum : de eerste
helft van de hexameter is gelijk aan de twee helften van de pentameter, terwijl de tweede helft van de hexameter een afwijkende vorm
heeft. Als we de hexameter gelezen hebben en daarna de eerste helft
van de pentameter, verwachten we een terugkeer van de tweede helft
van de hexameter, die vervangen blijkt to zijn door een duplicaat
van de eerste vershelft .
Het is duidelijk, dat het sluitende, het een geheel vormende van
het distichon to v'den is in deze metrische bouw : de laatste helft van
de tweede regel brengt de grote verrassing, doordat de lezer onverwachts een herhaling krijgt, welke niet „aan de beurt" was . Dit bewijst niets aangaande Griekse invloeden op het Perzische kwatrijn,
maar een overeenkomst naar het wezen der vormgeving is niet to
ontkennen : wat het rijm bewerkstelligt in het Perzische kwatrijn,
doet het metrum in het distichon .
De enkele aantekeningen over het Perzische kwatrijn en het land van
herkomst willen in geen enkel opzicht naar volledigheid streven;
wij wilden slechts met enkele woorden de Nederlandse vertalingen
inleiden; de litteratuur over de Perzische poezie en over Omar
Khayyam van de hand van orientalisten is zo uitgebreid en beweegt
zich op een gebied, dat zo ver afligt van onze eigen studie, dat voor
grotere kennis aangaande deze onderwerpen daarnaar verwezen moet
worden .
D . De tocht naar het Westen .
De weg, die het Perzische kwatrijn heeft afgelegd, voordat het ons
land bereikte, dient nu nog in grote trekken aangegeven to worden,
voordat wij de Nederlandse vertalingen nader gaan beschouwen .
Dat Omar Khayyam's kwatrijnen zolang voor den Westerling
verborgen zijn gebleven en eerst in de negentiende eeuw hier doorgedrongen zijn, is voornamehjk to wijten aan de onbekendheid
met de Perzische taal . De bestudering van Oosterse talen was in het
algemeen niet een bezigheid, die met vrucht ter hand genomen werd
voor de periode van de Romantiek .
Contact met het nabije Oosten heeft sinds de Middeleeuwen bestaan, maar het leren kennen en waarderen van de cultuur dezer
streken, leverde to grote bezwaren op dan dat deze snel overwonnen
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konden worden. De Islam was een aan het Christendom vijandige
godsdienst, wat op zichzelf reeds een reden was, nader geestehjk
contact to mij den . De geduchte aanvallen, welke de Mohammedanen in
de vroege Middeleeuwen op Europa deden en die eerst diep in Frankrijk tot staan gebracht konden worden, hebben een heilige schrik
lange tijd doen blijven voortbestaan. De Kruistochten brachten een
hernieuwd contact, dat al evenmin geschikt kon zijn, culturele banden
opzettelijk aan to knopen . De verhalen van Duizend en Een Nacht
en de zogenaamde Oosterse romans maakten een grote indruk, toen
zij in het Westen bekend werden, maar zodra de tochten naar het
Oosten langzaam ten einde spoedden, werd deze wereld, die onze
voorouders vreemd was en vreemd bleef, weer vergeten en slechts
een aantal verhalen leefden voort als wonderlijke bedenksels van een
vreemde bekoring.
In het Westen werd niet veel meer gemerkt van een opdringende
Islam en wat er zich in oostelijker streken van Europa afspeelde,
wekte geen bezorgdheid of angst .
Maar in de eeuw van de Romantiek begint de situatie zich to
wijzigen . De taalwetenschap komt tot bloei en verre perspectieven openen zich, als achter Europa nieuwe culturen opdoemen,
waarover de dan zich ontwikkelende historische wetenschap nieuw
licht zal doen schijnen . De mening, dat alles, wat buiten de wereld
van het christelijk geloof groeide en bloeide, van geen belang was,
met uitzondering dan van de klassieke cultuur, verdween : er waren
nog wel andere grote geesten geweest, die de mensheid jets konden
leren, dan alleen Aristoteles, Thomas en Calvijn .
Dat de eeuw der Romantiek ook het tijdperk van het imperialisme
zou worden, is zeker niet van minder belang voor de ontdekking van
Omar Khayyam : naast de welwillende taalgeleerden en dichters
waren er ambtenaren en tolken, militairen en agenten van handelshuizen, die uitzwermden naar alle delen van de wereld . Engeland
wordt de geweldige macht, die overal belangstelling toont, niet
alleen voor de rijke producten van de bodem en gunstig gelegen steunpunten, maar ook voor de geschiedenis van beschaving en cultuur;
Frankrijk volgt Engeland op de voet, niet minder begerig, maar
wel minder gelukkig bij de verdeling van de aarde . Ook Fransen
komen in het land van Omar Khayyam .
Het is een Engelsman geweest, die Europa voor het eerst vertelde,
dat er een dichter in Perzie geleefd had, die Omar Khayyam heette
en een enkel kwatrijn deelt hij mede aan de lezers van zijn boek
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Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia . In 1700
verschijnt dit geleerde werk van de hand van Th . Hyde . Dit enkele
voorbeeld in een godsdienst-historisch werk werd door niemand
als iets bijzonders beschouwd en vermoedelijk zelfs door niemand
opgemerkt .
Het duurt dan meer dan een eeuw, voordat in het land, waar de taalwetenschap zijn oorsprong gevonden heeft, Duitsland, von HammerPurgstale van den dichter een vijf en twintig kwatrijnen vertaalt in
zijn Geschichte der schonen Redekiinste Persiens . Dan is het 1818 . Veel
weerklank vinden deze kwatrijnen niet, voor zover we weten .
Het is weer een Engelsman geweest, die de roem heeft weg gedragen, Omar Khayyam ontdekt to hebben : Rubaiyyat of Omar
Khayyam translated into English verse by Edward FitzGerald, is de titel
van een onaanzienlijk boekje, dat in 1859 in Londen verschijnt.
Vijf en zeventig kwatrijnen zijn in dit boekje vertaald en een voorwoord licht den lezer in over het soort der gedichten en den dichter .
FitzGerald, wiens vertaling een zeer goede naam heeft en wiens
pionierswerk nog steeds door dichters uit andere landen geraadpleegd
wordt, bleef, na deze uitgave, een volslagen onbekend dichter, over
wien niemand een woord zeide of schreef.
Edward Heron Allen i toonde aan, dat de wijze van vertalen
van FitzGerald niet letterlijk was en dat hij soms zelfs van twee
kwatrijnen er een maakte . Er is ook wel beweerd, dat sommige
van de kwatrijnen niet vertaald waren, maar het eigen werk zijn van
den vertaler . Hoe het ook zij, tussen Omar Khayyam's oorspronkelijk
werk en de vertalingen van FitzGerald ligt een Westerse interpretatie
van de tekst, ook al delen kenners van het Perzisch mede, dat deze
Engelse dichter het oorspronkelijk het meest benadert.
In 1867 verschijnt een veel uitvoeriger Franse vertaling : 464 kwatrijnen in proza van J . B . Nicolas, Frans tolk in Perzie . In de Moniteur
Universel van 8 December van dat jaar schrijft Theophile Gautier
over deze uitgave, maar veel weerklank wekten deze kwatrijnen
ook nu niet .
In 1868, 1872 en 1879 verschijnen er herdrukken van de Engelse
vertaling ; FitzGerald werkt elke druk om en vermeerdert het aantal
tot een goede honderd . De vierde druk lijkt weer veel op de eerste,
die litterair zeker de beste is, terwijl de daartussen liggende drukken
van mindere kwaliteit zijn .
1 . E . H . Allen, Edward FitZ Gerald's Rubaiyyat of Omar Kbayydm with their
original Persian sources, Londen, 1899 .
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In het laatste gedeelte van de negentiende eeuw begint de algemene
waardering voor en instemming met de Perzische kwatrijnen to
groeien (Dante Gabriel Rossetti en Swinburne behoren tot de eerste
bewonderaars) en een eindeloze hoeveelheid geschriften over deze
materie overstroomt de boekenmarkt. Ook de filologen en de litterairhistorici gaan aan het werk (Browne, Christensen, Rosen e .a.). Het
Perzisch kwatrijn wordt een middelpunt van litterair en wetenschappelijk onderzoek.
Belangwekkend lijkt de vraag, hoe het komt, dat de vertaling
van FitzGerald oorspronkelijk zo weinig indruk maakte, terwijl een
twintig jaren later iedereen, die tot oordelen bevoegd was, getuigde
van de buitengewone waarde van deze kleine gedichten.
Toevallige en uiterlijke omstandigheden, die hiertoe geleid kunnen
hebben, willen we voorbij gaan, maar daarnaast en daarboven kunnen
verschillende oorzaken bier aangevoerd worden, waarvan wij de
naar onze smaak twee belangrijkste willen noemen .
Begrip voor Oosterse levensvormen en een Oosterse denk- en gevoelswereld vereist een grote mate van objectief geestelijk-cultureel
denken, wat niemand aangeboren is en slechts door middel van
grote inspanning is to verkrijgen . De wereld van Oosterse muziek
en Oosterse litteratuur kan door den Westerling slechts betreden
worden, indien hij zich de inspanning getroosten wil, zich met een
geheel andere vormgeving en een volstrekt andere toon vertrouwd
to maken . Of hij daartoe geheel in staat is, kan betwijfeld worden,
maar een zeker begrip is to verwerven . Ontzaglijk veel vooroordelen
dienen dan overwonnen to worden en het eigene kan men niet meer
erkennen als alleen zaligmakend . Niet het minst waren het de godsdienstige gevoelens en overtuigingen, die het leren waarderen van
Oosterse culturen bemoeilijkten . Zolang de Islam en de mystiek van
de Islam als heidense of kinderacbtige uitingen van een verstokt
mentelijk gevoel besch,ouwd werden, bleef, om bij ons gebied to
blijven, de poezie van Omar Khayyam en tientallen anderen een gesloten gebied . Het relativeren van de eigen culturele en godsdienstige
waarden was een conditio sine qua non om tot begrip to komen .
Zodra de Europese mens gaat twijfelen aan de waarde van eigen
geestelijk bezit, gaan de deuren naar het Oosten open. En bier ligt
de tweede oorzaak van het zo laat tot populariteit geraken van het
werk van FitzGerald, een oorzaak, die nauw verwant is met de eerste
de Romantiek, vol gistend en broeiend gevoelsleven, een evenwicht
zoekend in het verleden, in vernieuwde religiositeit, in een afdalen
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in eigen hart en diepste innerlijk, in een wetenschappehjk enthousiasme, vindt dit evenwicht met .
Het twijfelzieke hart trekt zich dan binnen eigen veste terug, een op
de spits gedreven individualisme ontwricht het geestelijk leven
van de moderne tijd, en wat van de Renaissance of tot groei en
bloei gekomen is, draagt nu rijpe en schone, soms bitter-schone
vruchten : het relativeren van absolute waarden, het ontkennen van
doel en doelgerichtheid van het menschelijk bestaan, het spotten
met eigen feed en gebrokenheid, het ontkennen van ethische maatstaven en het verwerpen van elke autoriteit op geloofsgebied,
maken den Westerling eindelijk rijp voor . . . de gedachtenwereld
van het Perzische kwatrijn .
De romantische mens is Omar Khayyam voorbijgegaan, maar een
geplaagd dichter als Leopold vond bier een vriend, hoe ver ook
door ruimte en tijd van hem verwijderd, die zijn hart en zijn verstand
boeide .
Wat hierboven gezegd is over de moderne mens is natuurlijk
niet bedoeld als een aanklacht . De Europese geestesontwikkeling
is in haar eindeloze verscherping en verheviging van voelen en denken,
met een weergaloze scherpzinnigheid in analyseren en doorschouwing,
tot een geperfectionneerd,,anatomisme" gekomen, dat de glorie ervan
is, maar tevens de kiemen van ondergang bevat .
Dit proces begint met de Renaissance acuut to worden en zal
niet eindigen, voordat de mens zich het leven onmogelijk gemaakt
heeft.
Deze ontwikkeling van de menselijke geest vindt een vroege
en zuivere parallel in het werk van de middeleeuwse Perzische
dichters ; toen men dit in het Westen bemerkte, moest de bekendheid
met en de liefde voor deze dichters wel zeer groot worden .
Is er in de geschiedsbeschouwing jets aangrijpenders dan to bemerken, dat, wat wij „modern" noemen, reeds eeuwen en eeuwen
to voren elders in bijna dezelfde vorm en met geheel dezelfde inhoud
bestaan heeft? Kent de litterair-historicus een groter ontroering,
dan wanner luj datgene, wat de litteratuur van zijn eigen tijd voor
hem onvergetelijk en onvergelijkbaar maakt, terugvindt in reeds
lang vergane cultuurkringen?
Als er in onze wetenschap een troost to vinden is, ligt hij bier :
alles wat de poezie en de poezieminnaar benauwt, het onvolmaakte en onvoldragen leven, de schaduw van de dood, heeft altijd
reeds de mens gepijnigd en vereenzaamd .
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Wij moeten de term „modern" dus terug nemen en een andere
omschrijving geven : wij kunnen beter zeggen, dat de mentaliteit
van de laatste zestig jaren dichter bij de poezie van Omar Khayyam
staat dan die, welke daarvoor actueel was . Zo is het althans in grote
lijnen begrijpelijk, dat Leopold en Boutens, Keuls en De Merode
Perzische kwatrijnen vertalen ; dat Vondel, Potgieter en Beets het
gedaan zouden hebben, is onmogelijk . Maar Bredero daarentegen
zou het hebben gekund, indien hij een voor hem in leesbare taal
geschreven tekst in handen had gehad. Wij wezen reeds eerder op
kwatrijnen van Bredero, die eenzelfde geest ademen als welke uit
Omar Khayyam's werk spreekt .
En Jacob Israel De Haan zegt :
KWATRIJNEN

Ook Grieksche dichters schreven in Kwatrynen .
Men vindt ze vaak woordlyk by Omar weer .
Want overal zyn een der menschen pynen .
Hun vreugde en hunne liefde, mild en teer 1.
Wij willen, na deze bespiegelingen, de tweede oorzaak van de late
populariteit van Omar's kwatrijnen iets voorzichtiger definieren :
eerst in de laatste twee decennia van de negentiende eeuw is de
Westerse mens (weer) rijp voor de naakte wereld- en levensbeschouwing, die Omar Khayyam's werk kenmerkt .
E. De thematiek van Omar Khayyam's kwatrynen .

Filosofische dichters zijn in de litteratuurgeschiedenis graag geziene
figuren, dichterlijke filosofen valt meestal niet eenzelfde lot ten deel
in de geschiedenis der filosofie . Of anders gezegd : een dichter, wiens
werk gedragen wordt door een filosofische gedachtengang is meestal
een beter dichter dan filosoof ; hij brengt abstracte begrippen over in
beelden en verbeeldingen, waarmee het terrein der filosofie verlaten
wordt en dat der poezie is betreden .
Het dichterlijk oeuvre heeft voor de filosofie weinig waarde en het
is nog slechts filosofisch in de betekenis, die het algemeen taalgebruik
aan dit woord is gaan hechten : rijk aan diepzinnige gedachten. Een
poezie kan ,gedachtenloos" zijn, maar zodra de dichter bewust of
schier onbewust in zijn gedichten een beeldende vorm aan zijn gedachtenwereld schenkt, is hij een dichter, die het denken lief heeft,
1 . t.a.p ., p . 173 .

HET PERZISCHE KWATRIJN

119

en lien wij derhalve een filosofisch dichter plegen to noemen .
Een dergelijk dichter was Omar Khayyam of om bet nauwkeuriger
to zeggen en de moeilijkheden, die in een vorig hoofdstukje aangegeven
zijn, verder terzijde to laten : de kwatrijnen, die aan Omar Khayyam
toegeschreven worden, vinden hun oorsprong in bet peinzend en
vaak ontroerd denken over leven en dood . De gedachten, die de
kern vormen van deze poezie, komen voort uit de verontruste overpeinzingen aangaande de meest elementaire levensvragen, die de
mens dwingen na to denken .
Dat bet leven alzijdig door de dood begrensd wordt, is de meest
simpele gedachte, die in vele vormen en met vele consequenties
steeds weer herhaald wordt . De doodsdreiging is niet alleen een
donkere schaduw, die de achtergrond van bet bestaan in duister hult,
maar bet gehele leven is doortrokken van haar aanwezigheid .
Daarom dient men wel to bedenken, dat alles, wat een mens bezit,
voor hem slechts van betekenis is, zolang hij leven mag . Het najagen
van aardse goederen is derhalve de grootste dwaasheid, waartoe
hij kan komen : hij bindt zich hierdoor aan de schijn en de ijdelheid
van deze wereld, waardoor bet scheiden straks onnodig zwaar wordt .
Ook bet streven naar hoge ambten, macht, aanzien en kennis is een
vergeefse inspanning, die uiteindelijk de zorgen en moeiten vergroot
en verdiept .
Daarbij komt nog, dat ook om een andere reden deze struggle for
life volkomen doelloos is : indien de mens vrijelijk kon bereiken, waar
hij naar haakte, of althans de mogelijkheid had, zijn inspanningen
eens met succes bekroond to zien, zou alles nog zinn hebben, gezien
althans in bet kleine aardse levensverband . Maar de mens kan zijn
eigen lot niet dwingen : bet noodlot, „de hardvochtige despoot",
beheerst bet menselijk bestaan en handelt blindelings, zonder aanzien
des persoons . Het ,hemelrad" wentelt voort en vernietigt bet levee
van individuen en volkeren, verwoest jeugd, schoonheid, liefde
en kennis, al wat de wereld en bet leven de mens schenken, wordt
weggevaagd, wanneer bet die blinde macht goed dunkt, elkeen
dompelend in droefheid en leed .
Dit maakt bet bestaan tot een ondragelijk raadsel : als de mens
bet willoos speelgoed is in de harden van een onzichtbare, onbegrijpelijke macht, waartoe dient dan dit kort, moeilijk, aards bestaan? Wij weten niet, vanwaar wij komen, wij hebben zelf niet
om dit leven gevraagd, wij weten evenmin waarheen we gaan, en
wat leven en dood betekenen, kan geen mensehjke rede bevattm,
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hoezeer ook bet verstand er naar hunkert, jets to leren kennen van bet
doel, dat onzichtbaar blijft .
Wie denken mocht, dat bet levensraadsel ooit door de wetenschap
tot een oplossing zou kunnen geraken, vergist zich zeer en hij is bet
slachtoffer van een ongemotiveerd optimisme . De wetenschap is
een zeer beperkte kennisbron en dan levert zij nog slechts perifere
resultaten op, die de kern van alle vraagstukken ongemoeid laat .
Deze uitzichtloze wereldbeschouwing van den dichter brengt
hem nooit tot -een dusdanige levens- en wereldverachting, dat een
vrijwillige afstand van bet bestaan ook maar een ogenblik overwogen
wordt. Er moeten dus tegenkrachten zijn, die een zeker evenwicht
mogelijk maken .
De meest eenvoudige, zij bet dan ook slechts zeer tijdelijke, oplossing van dit drukkend probleem, is bet argeloos aanvaarden van
bet goede, dat deze wereld ondanks alles schenken wil : bet leven
mag kort en onzeker zijn, de mens een door bet noodlot bepaald
en gedreven individu, toch kent hij soms de aardse vreugde, die bet
weten hem niet kon schenken : liefde, een boek, een dronk zuivere
wijn, vrolijkheid temidden van vrienden, een gedachtenloos doorgebrachte dag schenken een doorbreking van de doelloosheid en
uitzichtloosheid, waaronder de mens gebukt gaat . Het carpe diem
kan tijdelijk bet memento mori verdrijven.
Op de grens van dit kortstondig geluk en de vicieuze cirkel van
de levensreflectic ligt die strook van gevoelens, welke spreken van
opstandigheid tegen de machten, die bet leven zulk een vorm hebben
gegeven : opstandigheid tegen bet noodlot, rebellie tegen depraedestinatie, die de mens tot een willoos schepsel maakt, vooral ook
tegen de mensen, die niet begrijpen, hoe gehavend bet hart is van
hem, die dit aardse bestaan meedogenloos geanalyseerd heeft en bet
niet, als zij, aanvaarden kan, zonder to denken, als een dier, en in bet
beste geval to leven als een bloem .
Naast dit aangrijpen van bet gewone geluksbeleven is er een
wonderlijke gedachte, welke nit bet religieuze gevoel stamt en bet
leven zin en waarde geeft ; zo dit to positief is uitgedrukt : althans
bet leven onderwerpt aan een wetmatigheid, welke bet bestaan een
continulteit schenkt, die pleit voor een waarlijk goddelijke leiding
en heerschappij . Over bet lot van de ziel na de dood wordt nauwelijks
gesproken, maar des to meer over bet gestorven lichaam, dat als stof
tot de aarde terugkeert . Het godsdienstig gevoel bekommert zich in
bet algemeen niet over bet lichaam, dat na welk dodenritueel dan ook,
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van geen betekenis meer is : de aandacht blijft meer bepaald bij de
geest of de ziel, die in een hiernamaals een nicuw bestaan tegemoet
gaat. Bij Omar Khayyam is dat geheel anders : hem obsedeert de gedachte, dat bet stof, dat eens lichaam geweest is, weer opnieuw de
materie zal zijn, waaruit de pottenbakker zijn voorwerpen zal formeren, waaruit bloemen zullen opbloeien, ja, een enkele maal
wordt gezegd, dat uit bet ene lichaam bet andere weer gemaakt zal
worden . Van bet lichaam gaat niets verloren, telkens zal bet in een
andere gedaante weer voortleven .
Deze zienswijze is ons uit biologisch gezichtspunt niet vreemd,
maar in de kwatrijnen van Omar Khayyam is dit voortbestaan van
de stof in velerlei vormen veel meer dan enkel constatering. Steeds
weer staat dit gebeuren in bet middelpunt van zijn belangstelling
en hij overpeinst, hoe de hand van een koning of bet stralend oog
van een vrouw later de grondstof zal zijn van een pottenbakker . Op bet
graf der gestorvenen ontspruiten bloemen, welke hun kleur ontlenen
aan de vergankelijke lichamen, die aldus nederige diensten bewijzen
aan de eeuwig voortbestaande natuur . Dit alles heeft tengevolge,
dat er een zeer innige verbondenheid bestaat tussen de mens en de
hem omringende stoffelijke wereld, welke uit eenzelfde materie
bestaat als de mens, aan wie hij eens weer zal toebehoren, om daarna
wellicht weer terug to keren tot de menselijke staat .
Deze ,materiemystiek" toont veel overeenkomst met de leer van
de zielsverhuizing, die laat geloven, dat de ziel zal weer keren in een
ander levend wezen, terwijl bier sprake is van de eeuwige wederkeer
der materie in alle mogelijke vormen .
Het geloof in de eeuwige stof spreekt op zijn wijze over de hunkering van de mens, deel to hebben aan de eeuwigheid .
Het lijkt er overigens niet op, dat deze terugkeer een reden was
voor den dichter tot grote verheugenis ; in de kwatrijnen merken we
daar niet veel van ; de mens wordt er slechts door gemaand, de wereld
rondom hem met de grootste voorzichtigheid en zachtmoedigheid
to betreden en to behandelen . Dat door een dergelijk levensinzicht de
verhouding van mens en natuur diep beinvloed wordt, is duidelijk .
Er is reeds opgemerkt, dat Omar Khayyam de naam had van een
weinig orthodox gelovige ; zijn kwatrijnen spreken dan ook nauwelijks over bet officiele geloof en als er van gesproken wordt, is bet
met een zekere spot of gereserveerdheid . Maar naast bet algemeen
aanvaarde geloof heeft zich reeds vroeg een mystieke beleving van
de Islam geopenbaard, die wel in zijn werk to bespeuren valt . Daar-
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mede zijn we weer bij een zeer moeilijk vraagstuk gekomen, dat door
orientalisten nog niet tot een oplossing gebracht is .
Het gaat namelijk in de eerste plaats om de vraag, in hoeverre er
in Omar Khayyam's kwatrijnen mystiek to vinden zou zijn . Is het
mogelijk, dat een relativist, een tot cynisme neigend denker tegelijkertijd ook in staat zou zijn zich in een volkomen overgave en
extatische verrukking een to voelen met God?
Kramers 1 vermoedt, dat alles wat van mystiek gevoelen spreekt,
niet van Omar Khayyam afkomstig is ; indien dit waar is, zou hiermede een criterium gevonden zijn, dat, gedeeltelijk, licht zou kunnen verschaffen bij de vraag naar het auteurschap . Ook FitzGerald
meent, dat de dichter zeker geen mysticus geweest is, maar de meer
genoemde Nicolas geeft een zuiver mystieke interpretatie van de
kwatrijnen, een standpunt, dat Leopold en vooral Boutens niet geheel vreemd was .
Nu kunnen onze Nederlandse vertalers, die de grondtekst niet
gekend, en dus op andere vertalingen voortgebouwd hebben,
niet als getuigen opgeroepen worden en ook wij willen over deze
kwestie geen oordeel vellen : Kramers heeft laten zien, hoe een Perzisch kwatrijn in een vertaling van Boutens eerst een werkelijk
mystiek karakter kreeg, wat het oorspronkelijk met had 2.
Het zal moeilijk zijn objectieve maatstaven to vinden, om dit
vraagstuk tot een oplossing to brengen . Alles hangt of van de
wijze van interpretatie . Bij de bespreking van de kwatrijnen van
Leopold, welke hij uitgaf onder de naam Soefisch, en de Oud-Perzische
kwatrynen van Boutens zullen we nader ingaan op de Perzische
mystiek, maar hier reeds dienen we er enkele dingen van to zeggen,
terwijl we de vraag, of het mystieke element iets kan bewijzen aangaande het auteurschap, buiten beschouwing laten .
Een uitermate enthousiast verdediger van een mystieke interpretatie vinden we in Arthur Guy, 3 die in zijn inleiding tot een
nieuwe vertaling een hartstochtelijk, maar niet geheel overtuigend
pleidooi houdt voor zijn inzichten . Hij gaat uitvoerig in op de twee
middelen, welke Omar Khayyam als geneesmiddelen tegen de ellenden des levens aanraadt : de liefde en de wijn . Zeer terecht wijst
deze schrijver erop, dat, hoewel er zeer vaak sprake is van liefde,
1 . Zie : Inleiding Nieuwperziscbe Literatuur, in Algemene Literatuurgeschiedenis,
u, p . 144
2 . Zie Kramers, t .a .p . p . 144 .
3. Arthur Guy, Les Robat d'Omer Kheyyam, Parijs, 1935 .
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weinig plaats is ingeruimd aan de zinnelijke liefde en werkelijk amoureuze kwatrijnen, die het liefdesspel bezingen, zijn slechts schaars .
,,Vraiment, on ne peut pas dire qu'il soit question d'amants ni d'amantes dans les robal d'Omer Kheyyam ; it s'agit plutot de compagnons
de beuverie dont le sexe n'a pas d'importance . La femme n'est nomm6e
nulle part et it n'est pas douteux que les vocables employes : idole,
visage de rose, joue de tulipe, creature aimee . . .etc., designent des
garcons", 1 zegt Guy en met die,,garcons" worden de j ongens bedoeld,
die de wijn inschenken. Deze interpretatie is wonderlijk genoeg voor
een schrijver, die in de wijn, zoals blijken zal, een diepzunnig symbool
ziet. Bovendien wordt het ons in het geheel niet duidelijk, waarom
in deze onistandigheden dan over liefde gesproken dient to worden .
Wat Omar Khayyam ook bedoeld mag hebben, zeker lets anders
en vermoedelijk lets meer, dan hier betoogd wordt . Guy gaat bij
deze overwegingen uit van 121 kwatrijnen, welke door den bekenden
orientalist Christensen beschouwd worden als werk, dat zeker van
Omar Khayyam afkomstig is . In deze groep kwatrijnen is van een
mystieke liefdesbeleving geen sprake, maar zowel bij Leopold als
bij Boutens komen vertalingen voor, waarbij twijfel aangaande de
bedoeling van het woord liefde niet wel mogelijk is en duidelijk
het liefdesbegrip vervuld is van onaardse mystieke ervaringen . Bij
dergelijke kwatrijnen kan met alleen getwijfeld worden aan den
auteur, maar tevens moeten we er steeds aan denken, dat de vertalingen gemaakt zijn naar vertalingen, zodat het oorspronkelijk een
andere betekenis kan hebben gehad .
Juist een dichter als Boutens, voor wien de goddelijke Liefde van
zoveel belang was, kon er licht toe komen, de betekenis van een
kwatrijn om to buigen naar eigen inzichten en zo hij dat niet deed,
dan dienen we er rekening mee to houden, dat hij slechts door die
vertalingen getroffen is, die met zijn inzichten overeenkwamen ;
waarom zou hij ze anders vertaald hebben?
Hoe Omar Khayyam tegenover de mystiek gestaan heeft, valt
niet met zekerheid to zeggen : dat zijn gehele levees- en wereldbeschouwing er mede in strijd was, lijkt ons in het geheel niet zeker :
sommige uitingen mogen wijzen op een weinig mystieke, pessimistische levensbeschouwing ; daarmee is nog met gezegd, dat de
mystiek voor hem een onmogelijkheid was . Dit zou een al to eenvoudige analyse van de menselijke geest zijn .
Wie de Nederlandse vertalingen van Omar Khayyam leest, zal
1 . t .a .p . p . 26
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zich bij elk kwatrijn afzonderlijk moeten afvragen, wat de dichter
onder het begrip liefde heeft willen vatten, en zeker vinden wij daar,
in tegenstelling met Guy's resultaten, ook kwatrijnen, die spreken van
erotische ondervindingen . Hoewel een oplossing niet altijd met
zekerheid gegeven kan worden, zullen we toch kwatrijnen ontmoeten,
die ons niet in twijfel laten .
De 121 kwatrijnen, die Guy gebruikte voor zijn thematische analyse, geven vermoedelijk een zuiverder beeld van de persoonlijkheid
van den dichter, dan de vertalingen van Leopold en Boutens . Wij
moeten er rekening mee houden, we wezen er reeds op, dat ons
beeld van Omar Khayyam onzuiver en scheef getrokken is, in het
bijzonder op een kardinaal punt, als waarover we hierboven schreven .
Wij zullen het moeten stellen met een beeld van den dichter, dat
historisch wellicht onjuist is : onze Omar Khayyam-voorstelling wordt
in de eerste plaats bepaald door Leopold en Boutens .
Het belangrijkste van Guy's opvatting ligt hierin, dat hij de liefde
niet ziet als een erotische verhouding van vrouw en man, maar als
een gebeuren, dat zich bijna steeds daar afspeelt, waar ook van wijn
sprake is.
En nu de wijn zelf of het symbool van de wijn, dat bijna onafgebroken in de kwatrijnen to vinden is. Ook hierover lopen de meningen zeer uiteen. De wijn, de schenker, de drinker, de wijnkruik,
het wijnglas, de taveerne en de dronkaard, dienen we deze to zien
als realiteiten of als symbolen? Mogen we den geleerden dichter beschouwen als een epicuristisch levensgenieter of heeft hij, voor wien
wijn een verboden drank was, een andere diepere waarde gehecht
aan deze drank?
FitzGerald zegt in zijn inleiding, dat er maar een opvatting mogelijk is : „However this may be, his Worldly Pleasures are what they
profess to be without any Pretence at divine Allegory : his Wine
is the veritable juice of the Grape ."
Met deze woorden wordt elke overdrachtelijke verklaring de pas
afgesneden.
Laten we daartegenover de gedachtengang van Guy volgen 1 :
Omar Khayyam spoort zijn lezers aan, veel wijn to drinken oin zo
de ellende van het leven to vergeten ; de wijn is het antidotum tegen
het verdriet over 's levens kortheid en onbestendigheid . Alles dient
vergeten to worden om de vreugde van de wijn to genieten .
De vele kwatrijnen, die deze zienswijze propageren, hebben,
1 . t .a .p . p . 28
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indien we ze letterlijk opvatten, geen andere betekenis dan die van
een kort drinklied of een ode aan de wijn . Nu is die aansporing tot
onmatige drinkerijen niet in overeenstemming met het aanprijzen
van matigheid en soberheid, dat op andere plaatsen to vinden is : het
wankele levensbezit dringt de mens er toe, zich zo los mogelijk tegenover het leven to verhouden en - we zagen het reeds - slechts dwazen
willen met volle teugen van hun jeugd genieten, maar de wijze gaat
deze vreugden voorbij .
Zo ongeveer is de gedachtengang van Guy in het begin van zijn
betoog. Hiertegen is in to brengen, dat het Carpe Diem, dat Omar
Khayyam dan toch gehuldigd heeft, geenszins in tegenspraak moet
worden geacht met een bovenmatig wijngebruik . Een tweeslachtigheid in 's dichters opvattingen kan hier moeilijk verondersteld worden.
Samengaan van het aanmoedigen tot een ascetische levenshouding en
het zingen van de lof van de wijn behoort niet tot de menselijke onmogelijkheden . Het omgekeerde is veeleer mogelijk : de vriend
van het druivennat kan zeer wel de onwaarde ervan proclameren ;
hoevele liefhebbers van de wijn erkennen niet, dat zij een minachting koesteren voor die drank, welke ze even to voren nog zo
voortreffelijk hebben gevonden en in grote hoeveelheden hebben
gedronken .
Op nog andere schijnbare tegenstrijdigheden wijst Guy, die evenmin als overtuigende argumenten kunnen dienen, en zo komt hij
tot de conclusie, dat de wijn van Omar Khayyam niet is ,un narcotique pour noun procurer l'oubli de nos miseres" 1.
De wijn heeft een belangrijker taak : ,,Il apparalt nettement que le
vin de Kheyyam est un remede a des maladies de la pensee . Celui qui
boira de cc vin sera delivre du souci de toutes diffcultes sp6culatives :
it n'aura pas a se demander quelle est la vraie doctrine parmi les soixante-douze sectes entre lesquelles s'est morcele l'Islam, s'il faut
rechercher la recompense du Paradis ou craindre les peines de 1'Enfer,
si les Traditions ou la Raison sont suffisantes pour nous guider, etc ." 2
Voor Guy is het dan duidelijk, dat er sprake is van ,un vin allegorique," niet alleen bij Omar Khayyam, maar ook bij vele andere
Perzische dichters . De vraag is dan nog, waarvan de wijn precies een
symbool zou kunnen zijn .
Met vele en goed gekozen voorbeelden tracht de schrijver dan
aan.nemelijk to maken, dat de wijn het symbool is van de Liefde,
1 . t.a.p . p . 32.
2 . t .a .p . p . 33 .
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zoals die door Paulus beschreven is in het dertiende hoofdstuk van
de eerste brief aan de Corinthiers : „1'amour envers le Createur et
toutes ses creatures, la caritas", 1 een alles en alien vervullende Liefde
die boven kerk en religie uitgaat, die de mens geheel vervult en die
een is met de goddelijke Liefde . Een volmaakte hereniging van God
en mens in deze Liefde is slechts voor weinigen to bereiken, maar
wie er deel aan heeft kan aan niets anders in zijn leven meer plaats
schenken .
Als de wijn de liefde in hoogste en onlichamelijke zin verbeeldt,
is de wijnkruik het symbool van het menselijk lichaam, de herberg
is de tempel, waar de Liefde gevierd en aangebeden wordt en de
drinker is de man, die van alles afstand doet terwille van het ene,
dat slechts belangrijk is.
,,(Le vin de Kheyyam) est le viatique de la vie terrestre et de la
vie eternelle . Plus l'homme en consommera et plus it sera premuni
contre les soucis de ce monde et les apprehensions de l'au-dela ."
,,La loi de l'Amour depasse les limites de la vie terrestre pour le
poete qui unit les vivants et les morts dans la gracieuse allegoric des
jarres qui sont faites de l'argile des morts, petrie dans des moules ou les
conditions sociales sont confondues et qui, en se remplissant du divin
elixir qu'elles versent aux vivants, reviennent a la vie" 2.
Deze opvatting is moeilijk to weerleggen, maar wel lijkt het onwaarschijnlijk, dat de wijn steeds in deze betekenis is gebruikt . Wie
de kwatrijnen van Leopold bijvoorbeeld leest, zal nooit op de gedachte komen, dat in de volgende regels over de goddelijke Liefde
gesproken wordt :
Win drink ik en des morgens riekt min baard
naar most;
Zo zijn er vele voorbeelden to geven, die maar slecht passers in
het systeem van Guy, terwijl andere plaatsen zijn interpretatie voortreffelijk toelaten .
Algemeen geldende regels zullen wel nooit opgesteld kunnen
worden, maar de opvatting van FitzGerald geeft het minste kans op
onjuiste verklaringen, hoewel vele verborgen mogelijkheden hiermede geheel afgesneden zijn .
Het levee, door noodlot en dood overheerst, de kleine vreugden
van het dagelijks bestaan, de eeuwige kringloop der materie, de liefde
1 . t .a .p . p. 39 .
2 . t .a .p . p. 44 .
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van en voor God en de wijn, die alles doet vergeten, bet zij dit letterlijk of overdrachtelijk dient begrepen to worden, ziedaar de
hoofdgedachten van Omar Khayyam's kwatrijnen . Uiteraard is
hiermede de rijke thematiek niet uitgeput ; wij zullen een beter
en dieper inzicht krijgen, nu wij Leopolds en Boutens' vertalingen
nader gaan bezien .
F . Leopold als vertaler van Omar Khayyam .

Tweemaal heeft Leopold een reeks aan Omar Khayyam toegeschreven kwatrijnen vertaald en daarmede komt hem de eer toe hier to
lande als eerste de waarde van deze kleine gedichten to hebben
onderkend . Dat deze eerste vertaling bovendien de schoonste en zinvolste is die onze poezie kent, is overigens nog veel belangrijker
dan de prioriteit van zijn vertalingen 1.
Mag bet later schijnen, dat bet vertalen en schrijven van
kwatrijnen een litteraire mode wordt, voor Leopold was bet dat
niet . Geen buitenissigheid, geen opzichtige introductie, maar een
noodzakelijkheid en een redding, die waarde hebben ze voor hem
gehad.
In een voortreffelijk artikel, gewijd aan de poezie van Leopold,
heeft P. N. Van Eyck de plaats bepaald, welke de Oosterse gedichten
in bet gehele oeuvre innemen, en bovendien laat deze schrijver zien,
hoezeer de kwatrijnen organisch in dit werk een eigen en onvermijdelijk geheel vormen .
Uit deze magistrale analyse volge een citaat, dat voor ons van
groot belang is
,,De onherroepelijke vergankelijkheid van alle verschijnselen, . . .
die oneindige kringloop van bet wordende, bloeiende, dragende,
welkende, ontwordende, dat eeuwig herboren en eeuwig stervende
leven, . . . de onwijsheid van al to gretige expansie, de wijsheid die bet
eene gegeven moment der realiteit als toereikend ervaart, de wijsheid
der teruggetrokkenheid, die weet dat leven beter in zijn diepte dan
in zijn uitgebreidheid doorleefd wordt . .."
Aldus gaf Van Eyck bet wezen der Oosterse poezie bij Leopold
weer, tegelijk in de laatste regel van dit citaat een prachtige omschrijving gevend van bet doel, dat den kwatrijndichter bezield heeft :
poezie der diepte to scheppen .
En later wordt er nog dit aan toegevoegd :
„In bet kwatrijn vond de gedachte haar kringloop . . . Elk kwatrijn
1 . Zie Bijlage .
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beleeft in zijn klein organisme de plaats waar het is of de beweging
buiten zich zelf wil treden maar de spanning van het geheel haar
na korte zweving weer ombuigt naar het einde . Ronde gesloten
kreitsvorm, waarbinnen Leopolds gedachte haar wezen nu verwerkelijken kon, waarin zij niet kon trachten aan zich zelf to ontglijden
zonder tot zich zelf terug to keeren, om op ieder punt van de kringloop bij zich zelf, en in volmaaktheid van haar doelbereiken bevredigd to zijn" 1.
Wie het werk van Leopold in zijn geheel kent, zal uit dit citaat
begrijpen, van welk belang het kwatrijn voor den dichter geweest
is : de gesloten gedachtengang van deze Perzische dichtvorm
dwong den dichter de kringloop der gedachten to voltooien .
Laten we de twee groepen Omar Khayyam-vertalingen nader
bezien .
Met eerste en wellicht belangrijkste, dat den nauwkeurigen lezer opvalt, is wel dit, dat niet alleen elk kwatrijn een afgeronde gedachte
bevat, maar dat ook de reeks in haar geheel een innerlijke samenhang
vertoont, die niet toevallig kan zijn. De Perzische dichter heeft niet
getracht zijn kwatrijnen tot een, door nauwkeurig afgewogen opeenvolging, zinrijk geheel to maken . Hij schreef zijn gedachten neer,
zoals ze hem invielen : elk kwatrijn vormde een geheel, dat los stond
van het vorige en het volgende . Zijn werkwijze was niet anders dan
die van een epigrammatisch dichter. Maar Leopold heeft een andere
werkwijze gevolgd en daarmede in zekere zin het meest karakteristieke van het kwatrijn ter zijde geschoven : het kwatrijn werd voor
hem een onderdeel van een groter geheel : elk kwatrijn, althans van
de eersto groep, sluit bij het vorige aan, werkt een gedachte verder uit
en zo voert de dichter den lezer door een zich ontwikkelend en uitbreidend gedachtensysteem. Zo heeft Leopold, zijn aard volgend,
de ,ronde gesloten kreitsvorm" doorbroken, of misschien beter
gezegd, deze zo wijd gemaakt, dat de begrenzingen voor hem geen
hindernis vormden .
Zoals het eindeloos enjamberen een essentieel kenmerk van zijn
poezie en in overeenstemming met zijn persoonlijkheid is, zo zou bier
van een „gedachten-enjambement" to spreken zijn, die de kleine
eenheid opoffert aan een grotere .
Onder de titel Uit de Rubayat besluiten dertig kwatrijnen zijn eerste
bundel Verzen, welke ingeleid worden door een cursief gedrukt en
ongenummerd kwatrijn, dat gezien moet worden als een weergave
1 . De Gids, jg . 88, 1924, p . 432 vv .
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van de gedachten, die in de 29 genummerde kwatrijnen telkens
zullen terugkeren .
Dit inleidend kwatrijn is opgebouwd uit twee gelijke helften, die
elk een exclamatie zijn van een mens, voor wie leven en dood
onbegrepen, pijnigende mysteries zijn gebleven . De dichter trekt
bier geen conclusies, hij constateert slecht, hoe de verhoudingen voor
hem zijn : een machteloos mens staat tegenover het noodlot in een
wereld, vervuld van wat eenmaal was en nooit meer ongedaan to
maken is
O wereldrad, hardvochtige despoot,
vermorzelend tot ondergang en dood!
en aarde, ach, hoe ongeteld kleinood
bevat uw ondoorgronde moederschoot!
Een betere keuze als openingskwatrijn had moeilijk gedaan kunnen
worden : twee centrale gedachten der Perzische kwatrijnen zijn hier
immers in hun eenvoudigste vorm to vinden .
Tegenover elkaar staan bier de vermorzelende macht van het hardvochtig noodlot en de moederschoot der aarde, waarin alles, wat
bestaan heeft, terugkeert, waaruit alles wat bestaan zal, aan den dag
zal treden.
Niets wijst op een geloof, dat de hardheid van dit bestaan verzachten kan ; de gedachten gaan uit naar het tragische bestaan der menschheid en naar het lot van de tastbare dingen, die ten onder gaan en in
oneindige veelvuldigheid geborgen zijn in de rijke schoot der aarde .
Het lijkt wel, alsof in de laatste regels een gevoel van rust en
misschien ook van verlangen verborgen ligt, dat het evenwicht
moet herstellen, dat verloren gegaan was door de macht, die het
noodlot over de mens heeft ; als deze blinde kracht zijn werk volbracht heeft, zinkt de mens terug in het gedachtenloos en gevoelloos
zijn, opgenomen, onherkenbaar, in der aarde schoot .
Vergeleken bij de zeldzaam rijke kleurschakeringen van vele der
volgende kwatrijnen, zijn deze regels kleurloos en grauw ; ook het
rijm is hier eentonig : vier op elkaar rijmende regels, een vorm die
vaker voorkomt bij de Perzische kwatrijnen .
Deze regels zullen de themata blijken to bevatten, waarop de variaties volgen, terwijl later nieuwe melodieen het geheel zullen verrijken .
Het thema van de laatste regels wordt het eerst in zeven kwatrijnen
uitgewerkt, in het begin uitbundig, later ingetogener van klank en
kleur.
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Het eerste genummerde kwatrijn toont direct, hoezeer het denken
de drijvende kracht vormt, die de kleine gedichten gestalte geeft :
,,het zinnende verstand" herkent de eenheid van de natuur, die groeit
en bloeit in het vroege voorjaar, en de levende wezens ; dons van
een cherublip speurt het in de planten aan de waterkant, „het waas
van kinderwangen in de jonge plant ."
Ook dit kwatrijn is nog voorbereiding, het aanslaan van de eerste
accoorden, een voorspel, van waaruit de gedachten verder gestuwd
zullen worden.
De waargenomen overeenkomst van kinderwangen en een jonge
plant is niet zo maar een dichterlijke vergelijking, maar - het staat
er nadrukkelijk - een gedachte, die het denken den dichter ingegeven heeft : het wijzen op het verbonden zijn van mens en
natuur heeft een diepere bedoeling, die weldra blijken zal .
In de volgende kwatrijnen wordt de grondtoon van dit gevoel van
verbonden zijn ons duidelijk gernaakt, zo, dat wat bij het inleidend
kwatrijn een rustgevende gedachte leek, nu tegelijkertijd een wrede
werkelijkheid wordt .
Lila tulpen en rode rozen ontspruiten op die plaatsen, waar eens
het bloed van een koning gevloeid heeft en de donkere kleur der
violen is daar to vinden, waar een vrouw begraven ligt :
Waar lila tulpen, rozen rood ontsproten,
daar is by w glen koningsbloed gevloten
en onder donkere violen ligt
een vrouwenhoofd, in zyn zwart haar besloten .
Hier ontmoeten we een gedachte, welke we eerder ,materiemystiek" genoemd hebben : het stof der mensen wordt omgezet in
bloemen ; ook de twee laatste regels van het inleidend kwatrijn
praeludieren hierop ; het eerste kwatrijn toont de verbondenheid
van mens en natuur en bier is de gedachte volledig uitgewerkt en
de kringloop is voltrokken .
In het derde kwatrijn spreekt de roos, die vertelt, dat haar rode
bladeren gedompeld zijn in bloed . Zo wordt de wereld een ontzaggelijk mysterie, waar alles, wat het oog gewaar wordt, een nieuwe
vormgeving is van oude atomen, die tot in bet oneindige voortleven .
Deze situatie eist de uiterste voorzichtigheid van de mens, die
de aarde bewoont en bewerkt ; in het vierde kwatrijn wordt dit nadrukkelijk gezegd . De eerste regel roept voor ons het beeld op van de
eindeloze tijdsduur, waarin dit proces zich voltrekt. Hier keert in
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een andere vorm dezelfde gedachte terug en in de eenvoudigste woorden wordt de cirkelloop der geschiedenis ons voorgoed gestalte gegeven in de majesteitelijke, eindeloosheid scheppende taal van Leopold : de ontelbare dagen die vergaan in de
duisternis van de nacht . Onmiddellijk daarop wordt de gedachte
van bet vorige kwatrijn weer opgenomen en bet visioen van de
gestorven vrouw en haar onherroepelijk vergane schoonheid keert
terug :
Duizende dagen doofden er hun licht
in duizend nachten . Dus uw voet zy licht
voor dit dof, glansloos stof • het was eenmaal
de stralende oogbal van een vrouw wellicht .
In een ander veel gebruikt beeld vinden we deze gedachte opnieuw
uitgewerkt : bet glansloze stof wordt door den pottenbakker gebruikt
voor bet vervaardigen van alledaagse gebruiksvoorwerpen, terwijl
deze werkman niet weet, of niet een vorstelijke hand hem als materiaal client .
Het zesde kwatrijn is een illustratie van bet vorige : de wijnkruik,
die de kring der feestvierenden rondgaat, is gemaakt van bet sto f
dat eens een mens geweest is als zij, die de kruik nu gebruiken : jong
en beminnend, en bet handvat was een arm, gelegd om een jonge
vrouwenleest. De wijn, die de kruik vult, is bloed des harten en bet
kristal, waarin de wijn gegoten wordt, een traan . (vu)
Ook bier mag in deze vergelijkingen geen gewone beeldspraak
gezien worden, maar nog steeds spreekt bet zinnende verstand,
dat in werkelijkheid de eenheid van mens en ding ziet . Zo zijn en
bloemen en stof en kruik en wijn en glas niets anders dan de
mens zelf, hem gemeenzaam, ja meer dan dat, zijn gelijke en zijn
toekomstig lot .
Hiermede is bet thema van de laatste twee regels van bet inleidend
kwatrijn genoeg overdacht en uitgewerkt en wordt de eerste heeft
in bet geding gebracht . Meesterlijk wordt den lezer bet nieuwe thema
toegespeeld, want in de eerste regels van bet achtste kwatrijn worden
nog eens de beelden van de vorige groep in herinnering gebracht :
Veel kostbaar Wed heeft 's werelds loop gestort
en menig Went- is onverhoopt verdord;
Maar de intonatie is gewijzigd ; er wordt niet meer gerept van de
weerkerende stof, alleen de treurnis om bet vergankehjk zijn klinkt
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in deze regels door. De afbraak van het weinige, dat nog troost of
berusting kon schenken, is ingezet : het bloed wordt vergoten,
bloemen verdorren nog voor zij tot volle bloei gekomen zijn .
Daarom, zo zegt de dichter, verhef u niet op jeugd en schoonheid,
die even vergankelijk zijn als de bloemen :
verhef u niet op jongzyn en op glans,
de knop valt af, eer zy geopend wordt.
Het betoog, dat nets in de schepping teloor gaat, mag dan waar
zijn, het menselijk lot op zichzelf wordt er net beter door : de dood,
machtigst wapen van het noodlot, grijpt in en breekt het leven
zonder genade kapot .
Dan richt de dichter zijn denken op het zinloze van het bestaan :
Wij gaan en komen en de winst is waar?
is de eerste van drie vragen, die samen het negende kwatrijn vormen .
Het ene geslacht volgt op het andere en nets van hun existentie is
terug to vinden . Ook de roem en de kennis, hoezeer ook tijdens het
leven geprezen, vergaan . Voordat de mens geboren werd, miste
niemand hem en na zijn dood zal het niet anders zijn . Dwars over
de aarde trekken de geslachten als karavanen en niemand weet vanwaar deze stoet komt en waar hij heen gaat (xi) .
Deze vier kwatrijnen met hun psalmodierende levensbeschouwing
zijn vol van de kalme weemoed aangaande het leven, zonder opstand,
zelfs schier zonder smart : hoe zou men zich ook willen verzetten
tegen de grondwet van alle leven en wat zou rebellie baten?
Maar het blijft net bij overpeinzingen van deze aard : het hart kan
net onaangetast blijven door deze beroerselen en de wanhoop, die
wel net de vrije teugel gelaten wordt, maar die smeulend brandt
onder de aslaag van wijsgerig-berustende aanvaarding, klinkt meer
en meer door in de volgende kwatrijnen .
Datgene, wat voor iedereen geldt en door niemand ongeleden
kan blijven, grijpt den dichter nu persoonlijk aan : hij kan niet alleen
maar blijven mediteren, de toeschouwerspositie moet hij prijsgeven .
Een doorgangshuis wordt het leven genoemd en een trillende
emotie klinkt door in het onherroepelijke der woorden : Voortgaat de
tocht als eens de reis begon."
Verloochening van de filosofie begaat de dichter in het dertiende
kwatrijn, dat klagend van toon is en waarin de ,menselijke waardigheid" geheel schuil gaat :
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Ons blyven is vervuld van harteleed,
van raadselen, waarvan geen wyze weet
het in of uit, en evenwel ons scheiden
is aarzelend en nimmermeer gereed.

Het zinnende verstand is overwoekerd door het menselijk, al to
menselijk harteleed, dat geen wijze verklaren kan . Wijs of niet,
niemand komt tot klaarheid en de Dood vindt de mens onzeker
en niet tot scheiden bereid .
Geschrokken van deze al to openhartige, naakte belijdenis van onmacht, stelt de dichter dan het probleem weer, zoals de wijze toeschouwer dit in zijn bespiegelingen aanschouwt : stof en as wordt de
gestorvene en zijn atomen drijven door de lucht, vormloos, doelloos
(xIV) .

Na deze tweemaal zeven kwatrijnen, gebouwd op het inleidend
kwatrijn, komt er een wending, die de gedachten een andere richting
geeft . Het thema, dat we in de tweede groep ontmoetten, wordt nog
even aangeraakt : in de eerste regel klinkt de aansporing deze
gedachten terzijde to schuiven, terwijl de kortstondigheid van het
bestaan nu aanleiding geeft het Carpe Diem-motief te introduceren :
Daarom, laat of van hoop en wanhoop, kom
waar vrouwen lachen en waar om en om
de wynkan rondgaat, drink voordat uw stof
wordt omgearbeid tot een andere kom .

De filosoof en de verslagen mens moeten wijken voor de mens
van vlees en bloed. Hoop en wanhoop, voortvloeiend uit de gedachten
van de eerste veertien kwatrijnen, maken plaats voor de lichte
vreugde van liefde en wijn .
In het laatst aangehaalde en ook in het daarop volgende kwatrijn
is de liefde zeker niet van mystieke aard en evenm.in is er uit to
lezen, wat Guy als interpretatie gaf: in beide is er sprake van vrouwen,
en het heeft evenniin zin om de wijnkan tot iets anders to maken,
dan zij kennelijk is .
Ondanks de liefde en de wijn is het memento mori niet tot
zwijgen to brengen :
de pracht der jeugd zinkt, als een bergrivier .
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is de laatste regel van het kwatrijn, dat vooraf de lof zingt van de
zoetheid van liefde en wijn .
Kenmerkend is de keuze, die Leopold uit de wijnkwatrijnen gemaakt
heeft ; in deze serie althans kan hij zich met losmaken van de vermorzelende druk der levensproblemen en in het zeventiende kwatrijn
is de vreugde schier weer verdwenen, zonder dat ze tot volle bloei
is gekomen .
Slechts de eerste vier woorden spreken nog van de uitgelaten
vreugde en onbekommerdheid, maar onmiddellijk daarop schrikt
de dichter van doze, het noodlot uitdagende, vrijheidsdrang en
bedenkt hij met schrik wat de volgende dag zal kunnen brengen :
hij zal uit de herberg meegesleurd worden in die ontzaggelijke
stoet van mensen, die sinds de schepping de tonen van de doodsfluit volgt
Ons is de dag; op alle winden varen
de zorgen om wat morgen zal weervaren .
Morgen is ons vertrekken met een heir,
dat is op weg sints zevenduizend jaren .
Opnieuw worden deze gedachtenspinsels doorbroken en de geliefde treedt 's nachts het vertrek binnen (xvrH) ; in zes kwatrijnen
voert de liefde dan de boventoon. In de eerste drie is ongetwijfeld
sprake van een zinnelijke liefde, brandend van hartstocht en verlangen,
een liefde, die eerst ontbloeit na veel leed :
O lief, dat niet dan eerst uit leed ontsprong
en wel uit wee. Hoe bitter vlymend drong
in dezen haarkam het kliefyzer binnen,
voordat hij nestelde in de zware wrong .
Haast onmerkbaar wordt de aardse geliefde vergeten en treedt in
haar plaats de ,Onbekommerde," wiens liefde meer is, ja, het laatste
en hoogste, wat to bereiken is . Over de zuiver mystieke betekenis
van deze kwatrijnen is met to discusieren : het mogen dan wellicht
geen kwatrijnen zijn van Omar Khayyam, ze zijn er niet minder om.
In het een en twintigste kwatrijn moet reeds aan die mystieke
liefde gedacht worden, hoewel de inhoud dit niet met zekerheid
laat zien. Maar een uiterlijke aanwijzing is er, die ons de interpretatie
gemakkelijk niaakt : U wordt in tegenstelling tot de schrijfwijze
in het zeventiende kwatrijn met een hoofdletter geschreven :
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De zefier waait Uw adem toe ; het neemt
min hart weg en voortaan van my vervreemd
hijgt het en hunkers slechts naar U, naar al
wat van U uitgaat, al wat naar U zweemt.
Hier zingt en juicht de extase, die door de goddelijke nabijheid de
mens als bij toverslag vernieuwt en bet hart vervreemdt en losmaakt
van dit leven.
Dit en de volgende kwatrijnen zijn korte gebeden, of liever nog
een aanbidding, een uitspreken van de heerlijkheid Gods .
Waarlijk een gebed is xxiii, verwant aan de toon van de OudTestamentische Psalmen : God wordt om genade gesmeekt en om
verlichting van bet aardse juk :
Maak licht voor my des levens zwaar gewicht,
verberg min leed voor 's menschen aangezicht,
geef heden vrede en voor morgen ga
naar Uw genade met my ten gericht .
Na deze zelfvernedering klinkt bet hoge geluid, dat God wil herinneren aan de ,schuldeloze schuld" van de mens . Immers als God
hem gemaakt heeft, is Hijzelf aansprakelijk voor de daden van zijn
schepsel . Hier horen we niet meer een stem, die God om genade
smeekt, maar hij, die in bet gebed zich voor God ecrst heeft gebogen,
staat op en met een haast spottende zekerheid richt hij zich tot den
Schepper, op wien de laatstc verantwoordelijkheid voor de daden
van bet schepsel drukt (xxiv) . Op deze wijze heeft de dichter afstand
tot God genomen en in de volgende kwatrijnen neemt hij ook
afstand tot de mensen, de domme massa, die zonder ooit getwijfeld
to hebben, bet leven is doorgegaan en de twijfelaars minacht .
De dichter tracht op deze wijze zijn zelfrespect to herstellen en zo de
mogelijkheid to scheppen, een evenwichtige gemoedstoestand op to
bouwen in eenzaamheid en bezinning :
Waarlyk, hij ware 't waste daaromtrent,
die niemand kept en die van geen gekend is .
Geleidelijk is zo bet thema gewijzigd : Wijn voerde naar liefde,
liefde naar God, de onderwerping aan God wordt gevolgd door de
erkenning van eigen waarde en de ontkenning van de waarde der
mensen in bet algemeen : bier in de bet laatst aangehaalde regels
spreekt de denker weer . Het acht en twintigste kwatrijn behoort tot die
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enkele, waarin Omar Khayyam zijn eigen naam noemt (Tentmaker) .
Er wordt hier een bij hem weinig voorkomende scheiding gemaakt
tussen ziel en lichaam . Nogeens herinnert de dichter er ons aan, dat
de mens sterfelijk is . Na de rijk geschakeerde kwatrijnen sluit nu de
cirkel der gedachten en klinkt een herhaling van de eerste regels van
het inleidende kwatrijn .
Leopolds eerste verzenbundel sluit dan met de volgende regels :
Ik scheidde; onverstand was allerwegen,
van al min parels wend niet e'e'n geregen .
De dwazen! honderd dingen, nooit beseft
en nooit bereikt, zyn in my doodgezwegen .
Het kan niet toevallig zijn, dat dit kwatrijn niet alleen de
eerste serie Omar Khayyam-vertalingen, maar bovendien de bundel besluit . Belangrijk is de onvoltooide tijd, waarmede de eerste
regel begint, terwijl de tekst, die Leopold bier ter vertaling
gebruikte, heeft staan : Soon shall I go (Whinfield, 173). We
mogen bij dit „onvoltooid verleden" denken aan de betekenis die
deze grammatische term gehad heeft voor D .A.M. Binnendijk, die
een gedichtenbundel zo heeft genoemd : onvoltooid wil dus zeggen zonder het doel bereikt to hebben, en verleden : een afgesloten
gebied, dat niet meer betreden kan worden . Het is de bekentenis
van machteloosheid de gedachten zulk een vorm to geven, dat het
werk een bevrijding zou kunnen betekenen, terwijl in de woorden
ook duidelijk de toon van miskenning doorklinkt . Wanhoop en
hoop, onmacht en de wetenschap, dat er krachten verborgen zijn
gebleven, waarvan niemand ook maar een vermoeden heeft, zijn bier
in wonderlijke mengeling to horen.
Wij hebben bij deze eerste serie Omar Khayyam-vertalingen uitvoeriger stil gestaan omdat wij van oordeel zijn, dat Leopold bier
de incest superieure weergave, ooit in de Nederlandse poezie tot stand
gebracht, heeft gegeven ; zelf is hij er evenmin in geslaagd deze hoogte
nog eens to bereiken .
De tweede serie 1 is, in vergelijking met de eerste, niet alleen van
minder belang door de keuze, die Leopold maakte, maar bovendien
lijkt het, alsof voor den dichter deze vertalingen een minder pregnant karakter hadden .
Sierlijk en luchtig, maar zonder grote diepgang is het eerste kwatrijn, dat ditmaal geen praeludium vormt, maar een hoge inzet, zo
1 . VerZen, deel ii, p . 79 vv.
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blij en zo los van treurige overpeinzingen, dat de dichter voor goed
lijkt gebroken to hebben met een tenslotte nutteloze filosofie en in
plaats daarvan getuigt hij van zijn liefde voor wereld en leven :
Win en een vroolyk wezen zYn min wet ;
Min godsdienst, dat ik op geen godsdienst let ;
de wereld is min bruid; wat wil ze als gift?
,,op uw bl J hart heb ik min zin gezet ."
De losse vrolijkheid, die in de vorige groep maar met wilde doorbreken, komt nu even tot bloei ; weerstanden zijn er met meer to
overwinnen . Het is uitgesloten, dat hier van mystiek sprake zou zijn :
een regel als de derde spreekt duidelijke taal .
Hierna volgen drie kwatrijnen, onderling van eenzelfde structuur
en eenzelfde inhoud en geheel verschillend van het eerste kwatrijn .
Telkens eindigen de regels met gelijkluidende woorden . In het tweede
kwatrijn wordt tot viermaal toe herhaald : het is Diets ; elke waarde
wordt ontkend : de wereld, het spreken, het schrijven, de studie
en het denken : het is alles nets .
Daarna de driemaal herhaalde vraag : en dan? Als alles verliep
naar uw wensen, als gij las, wat gij wilde lezen, als ge een Lang leven
voor u had, wat dan nog ?
Het genoegen om alles stuk to breken is daarmede nog Diet tot
een einde gekomen . Wat is het : uw lijf, de hemel, de aarde, dit leven?
En de vraag is al beantwoord : het is nets .
We denken terug aan de destructieve vragen van het eerder aangehaalde Griekse grafschrift. Vergeleken bij de andere vertalingen
van Omar Khayyam zien we een merkwaardig verschil : het moeizaam strij den tegen overmachtige krachten, het verzet tegen het noodlot, dat zich op allerlei wijzen openbaart, is bier gebroken en een
haast to gemakkelijk loslaten van elke waarde door den tot de dood
vermoeiden strijder ontneemt de spankracht aan deze kwatrijnen .
Ook het vijfde kwatrijn, waarin volstrekte eenzaamheid de enige
medicijn genoemd wordt tegen de volkomen nutteloosheid van dit
leven, sluit bij deze gedachtengang aan . Maar hier is ook weer
een glimp van de vroegere kwatrijnen to speuren in een ogenschijnlijk cynisme, dat als dekmantel voor het gebroken leven fungeert :
In dit kermisvertoon zoek vriend noch magen,
hoor naar min woord : wil niet om toevlucht vragen,
aanvaard het Teed, wees goedsmoeds in de smart
en denk niet, dat u iemand zal beklagen .
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En vol droefheid om eigen leed en de vergankelijkheid van het schone
is het zevende kwatrijn, met die prachtige roodgloeiende regel :
hoe schroeiend leed hij in ons harte sloot!

Niet alleen de mens, ook de natuur lijdt aan haar bestaan : de roos
wordt in de reukwerkpers leeggedrukt en als zij vraagt naar het waarom van dit lijden, geeft de nachtegaal ten antwoord :
,,een dag gelachen en een jaar geschreid."

Maar de wijn blijft lokken en zal vergetelheid schenken . Zonder
wijn is de wereld louter verdriet en wie zich met haast de wijnmaat
to vullen, zal tot zijn nadeel bemerken, dat zijn levensmaat to
spoedig gevuld zal zijn (viii, ix) .
Van een dronkenmansovermoed spreken de vier volgende kwatrijnen, waarin de gebiedende eis gesteld wordt alles buiten de wijn
to vergeten en alleen het drinken van waarde to achten .
Hierna drie kwatrijnen, die niet in direct verband staan met de
andere en geen nieuwe gezichtspunten opleveren. Zou het to gewaagd zijn in deze kwatrijnen het gesprek van den drinker met zijn
gezellen to horen?
Het belangrijkste is het vijftiende kwatrijn, een van de weinige
voorbeelden, waarin de gedachte van het tot stof worden van het
menselijk lichaam aangevuld wordt met de uitspraak, dat uit dat
stof weer een menselijk lichaam opgebouwd wordt :
Ik ben niet waard, dat ik een kerk bestreed,
wie peilt, uit ivelke klei ik werd gekneed?
een kettersch schooier ik, een - loensche meid,
ik die van God, gebod noch namaals weet.

Hier horen we een wran.g, latent beklag van een verworpene
over de voorbeschikking om dat to worden, wat men geworden
is en wat men niet zou willen zijn . Wel geen wijntafelgrapje,
maar een bittere meditatie na het feestmaal vinden we in het
volgende kwatrijn : ,Wat vragen wij", dit is de strekking, „met
de ene zekerheid van vernietiging en dood voor ons, naar de zin
van wereld en leven ?"
De visch, de taling by het in den oven staan :
,,denkt gij dat de rivier stroomop zal gaan?"
de ander : ,als wy gaar zyn, of het Al
luchtspiegeling is of zee, wat komt het er op aan?"
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De wijn blijft verder bet enige thema, vaak prachtig van beelding
en steeds weer anders van opzet en uitwerking, enkele malen vol
echte vrolijkheid, maar meestal overheerst door diepe weemoed .
Zeer sterk is bet slotkwatrijn, dat klinkt als bet einde van een heel
oud en wijs sprookje, waarin al bet vorige met een streek wordt
weggewist ; de dichter keert terug tot een kinderlijke eenvoud, die
wellicht de hoogste wijsheid bevat . Het cynisch-ontkennende, bet
opzettelijk vernietigende, de blague, de dronkenmanswijsheid lossen
zich op in die toon, welke we reeds kenden uit de eerste reeks kwatrijnen: bet uitzichtloze krijgt weer de overhand en niets herinnert
meer aan de vrolijkheid van bet eerste kwatrijn van deze reeks . In de
nacht van bet sterven blijkt alle wijsheid niets, woorden worden
stamelingen en er blijft de mens niets over dan zich willig en gelaten over to geven aan de dood :
Zy, die Poolstarren waren ongebluschten
en vuurbaak op der ivsheid verre kusten,
in doodsnacht konden zY hun weg niet vinden,
elk stamelde een verhaal en ging ter ruste .
G. Boutens' vertalingen van Omar Khayyam .
In hetzelfde jaar, dat de eerste bundel Verzen van Leopold verschijnt,
geeft Boutens een vertaling van honderd kwatrijnen van Omar
Khayyam uit, een cozncidentie, waarover veel to gissen, maar weinig
met zekerheid to zeggen is . In hoeverre Boutens Leopolds vertalingen
wilde navolgen, kan niet vastgesteld worden, als we niet meer to
weten komen, dan we nu weten, over de voorgeschiedenis van de
vertalingen dezer Perzische kwatrijnen .
Het jaar to voren, in 1912, had Boutens de eerste uitgave van
Leopolds Verzen bezorgd : in deze zeldzame bundel staan ook de
Omar Khayyam-vertalingen van Leopold : Boutens heeft ze dus
gekend en daar hij dezelfde Engelse vertaling als Leopold gebruikte,
mag in ieder geval aan een invloed van Leopold op Boutens gedacht worden .
Terwijl bij Leopold een lijn in de volgorde viel to ontdekken, is
dit bij Boutens niet bet geval : hierdoor draagt zijn vertaling veel
meer de karakteristieke trekken van een epigrammatische kwatrijnverzameling ; ook bet aantal kwatrijnen - precies honderd - wijst
op bet vrij toevallige van de samenstelling van deze bundel.
Van Eyck heeft in zijn essay over Leopold gezegd, dat deze uiting
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van Boutens' dichterschap niet de kenmerken van de noodzakelijkheid
draagt, zoals bij Leopold het geval is . De ongeordende opeenvolging
is een aanwijzing, dat deze zienswijze mogelijk op waarheid berust .
Het merendeel der grondgedachten van Omar Khayyam sluit
slechts gebrekkig - aan bij de geest van Boutens' gehele werk . De vaak
verachtelijke toon aangaande het leven en de wijze waarop over de
dood gesproken wordt, zijn niet de klanken, welke ons uit Boutens'
eigenwerk tegemoet komen . Ook deze omstandigheid wijst er op, dat
de Perzische kwatrijnen voor Boutens slechts van betrekkelijk belang
geweest zullen zijn . De mystieke kwatrijnen zullen hem echter bijzonder aangetrokken hebben, terwijl ook enkele andere themata
hem niet vreemd waren .
Op grond van de data der verschijning kunnen we rustig aannemen,
dat Leopold het eerst de vertaling ter hand heeft genomen en dat
Boutens hem op de voet gevolgd is, maar we dienen wel to bedenken,
dat hiermede de prioriteit van Leopolds vertaling niet bewezen is :
de datum van uitgave zegt niets over de tijd, waarin de vertalingen
gemaakt zijn . Daar Leopold zeer lang aarzelde met publicatie en
Boutens, voor zover we weten, daartoe snel overging, mag op deze
en de hierboven aangevoerde gronden verondersteld worden, dat
Leopold de eerste vertaler geweest is .
Daar Boutens zijn kwatrijnen niet nauwkeurig rangschikte en hij
bovendien een veel rijkere thematische variatie dan Leopold vertoont,
is het zeer moeilijk een overzicht to geven van deze bundel ; een
bespreking van alle kwatrijnen afzonderlijk zou ons to ver voeren.
Wij willen daarom voornamelijk nader spreken over de, bij beide
dichters veelvuldig voorkomende, wijn- en liefdeskwatrijnen. Hoewel zij dezelfde Engelse vertaling gebruikten en beiden zich vrij
nauwkeurig aan hun voorbeeld hielden, is het verschil in resultaat
haast onbegrijpelijk groot.
Voor Leopold is de ontdekking van Omar Khayyam niets minder
geweest dan het herkennen van een dichter, wiens geest hem aangeboren, eigen en verwant was, terwijl Boutens, bij het lezen van den
Perzischen dichter iets nieuws naar vorm en inhoud ontdekte, iets
buitengewoon moois en inspirerends, maar meer dan een episode
was het voor hem niet, zelfs niet, toen het bleek, dat mystieke tendenties hem dichter bij de teksten en den dichter brachten dan hij
oorspronkelijk vermoedde .
Terwijl Leopold zich niet meer vrij kon maken van deze obsederende poezie, zo sterk en consequent van denkwijze, heeft Boutens
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zich meestal op een afstand van Omar Khayyam gehouden en hem
ontvangen als een collega, met wien hij bet lang niet in alle opzichten
eens was, en slechts daar, waar dat wel bet geval was, kan Boutens
zich niet langer onttrekken aan een gepassioneerde overgave .
Hoe duidelijk merken we dat bij de wijnkwatrijnen ; voor Leopold
is bet drinken een verdoving en wellust, want „de rest is niets" ;
steeds weer spreekt Leopold bet uit, dat hij de wijn drinkt, omdat
niets anders hem een, zij bet tijdelijke, redding kan brengen .
Boutens heeft dit niet in het drinken gevoeld en er zeker niet in
gezocht. Voor hem is de wijn van veel minder betekenis : hij proeft
ervan met vreugde en opgewektheid, maar nooit wordt hij de slaaf
van de wijn ; hij ziet hem ais een schone zonde of als de bron van
een andere, tijdelijke doch voortreffelijke wereld :
Ontwaak, o vreemde knaap, het daget al!
Vul met robjnen most het klaar kristal .
Want nooit hervindt uw levenlange zoeken
Dit sterflyk leen, dit uur in dit aardsch dal .

(7)

of
Ons dronkenen laat kan en kelk geen tijd .
Uw lessen, kwezel, raak aan andren kwijt . . .
Ziet gij niet dat wy op den win verliefd zyn,
En dat ons niets van liefstes lippen scheidt?

(io)

Als ge hiernaast een willekeurig en overeenkomstig kwatrijn van
Leopold legt, kan bet niemand ontgaan, hoe diep de kloof tussen
Leopold en Boutens is . Die kloof, we zeiden bet reeds, is gedeeltelijk
to verklaren uit de keuze, maar met minder uit de wijze van vertalen . Heeft een van deze dichters niet gezegd, dat een gedicht bestaat
uit woorden en de stilte daartussen? Hoe waar deze uitspraak is, bewijzen deze kwatrijnen . Bij de vergehjking van de door beiden vertaalde kwatrijnen zullen we de gelegenheid hebben dit nauwkeuriger aan to tonen. Maar we willen er nu toch reeds dit van zeggen
Leopold is vol wereldverachting, in de wijn verdrinkend, Boutens
blijft de keurige filosoof en met bet gebaar van den voornamen beer
spoort hij den jongen aan de kelk to vullen ; hij wordt langs dit pad
niet geleid naar doffe en onherroepelijke hopeloosheid, bet blijft
voor hem een plezierig intermezzo.
Weer moeten we de vraag stellen of de wijn voor Boutens misschien een symbool is geweest ; worden in bet, bet laatst aangehaald,
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kwatrijn liefde en wijn niet vereenzelvigd? Ja, en toch is er van
mystiek geen sprake : voor den drinker is het gevulde glas het
liefste, wat er bestaat .
Ook als aan de wijn een diepere betekenis geschonken wordt,
bljkt Boutens de leergierige en speculatief-bespiegelende denker .
Wijn en liefde leren ons „den dood al in zijn wederschijn"
Gij zit bestemd om eenmaal niet-te-wezen :
Leer hier den dood al in zyn wederschyn .

(4)

Wijn drinken en liefhebben, op zichzelf voortreffelijke zaken, zijn
meer dan alleen genot, daar zij ons onszelf laten zien, zoals we eens
zullen zijn.
Dat is geen angstkreet van een mens, die in zijn hopeloosheid de
wijn kiest boven het nuchtere leven, maar het drinken biedt de
mens een mogelijkheid reeds nu iets to leren over zijn toekomstige
staat. Als Leopold ditzelfde kwatrijn vertaald had, zou het een tragische toon hebben laten horen, die hier vervangen is door de toon
van een openhartig observeren.
In het zesde kwatrijn vraagt de dichter zich af, of wellicht op de
bodem van de wijnkruik het levensgeheim tot oplossing komt, maar
voordat het antwoord gegeven is, is de vraag reeds tot een eenvoudige
oplossing gekomen :
Min dorst lei lippen aan kruiks koelen mond . . .
Sliep het geheim des levees op haar grond? . . .
Daar voer een fluistring door de vochte kussen :
Drink lang en diep : ik kom maar e'enmaal rond .

en met dit antwoord is de betekenis van het wijndrinken gegeven :
denk niet to veel, maar grijp het ogenblik .
De prachtig geciseleerde kwatrijnen, met de wijn als thema, liggen voor het grijpen in deze rijke bundel, maar geen ervan laat
ons een andere klank horen, dan blijkt uit de geciteerde regels . 1
Als we nu de liefdeskwatrijnen gaan beschouwen, dienen we daar
tegelijk die kwatrijnen bij to betrekken, welke over God en de verhouding van God en mens spreken, want de liefde in deze bundel
van Boutens is niet aards, maar goddelijk en op God gericht . Wij
1 . Nauw verwant aan deze groep zijn de carpe diem-kwatrijnen, die
mutatis mutandis dezelfde verschillen tonen . Zie 4-17, 41, 44, 46, 47, 48, 50,
52, 87, 88, 92, 93 .

HET PERZISCHE KWATRIJN

143

zagen, dat bij Leopold soms van aardse liefde en soms van goddelijke
Liefde sprake was ; Boutens heeft steeds een mystieke verhouding
tussen God en mens bedoeld, als hij van liefde spreekt .
Wij menen, dat deze kwatrijnen voor Boutens een ontdekking
geweest zijn en dat hij hier eerst recht met innerlijke overtuiging
zijn meesterschap heeft getoond .
Het is de mens niet gegeven de liefde van en voor God zonder
meer to ervaren : een lange en moeilijke weg moet hij afleggen, om
eindelijk to komen tot de kennis en de aanschouwing van de eeuwige
Liefde, die God is . Er is geen sprake van een eenheid van God en
wereld, maar de mens moet ontzaggelijk veel lijden en doorstaan
om Hem to kunnen aanschouwen ; een lijdensweg moet afgelegd worden om Hem to genaken :
Naar U bloedt ieder hart, van u gescheiden ;
Alle oogen smachten naar Uw aanbliks weiden ;
En schoon U-zelf Been schepsel deren kan,
Daar is niet een die niet om U moet laden .

(67)

In kwatrijnen van deze soort is Boutens niet meer wat hij in de
vorige groep was ; de hartstocht en overgave, die het werk van Leopold beheersen, vinden we bier ook bij Boutens . De dichter spreekt
over de afstand, die tussen God en hem bestaat, weliswaar geen onoverbrugbare kloof, maar van een al to gemakkelijke eenheid is geen
spoor to vinden . God is bier de onaantastbare, een wezen, dat buiten
het aardse vlak „bij zich" bestaat en het schepsel kent slechts een
doel: God in al Zijn heerlijkheid to aanschouwen . Een lange lijdensweg moet afgelegd worden om tot deze aanschouwing to komen .
Toch is het met in de macht van de mens tot deze hoge staat op to
klimmen, God moet zijn schepsel leiden en nodigen, uitverkiezen
wellicht. Er moet zich een wonder aan de mens voltrekken :
Als Hg u noodt dat ge aan Zen to fel eet,
Dan wisselt gij uw wezen als een Weed.
Een teug oneindigheid uit Zone handen
Maakt dat gij al wat leeft en stierf, vergeet .

(66)

Het is goed om dergelijke regels to overwegen, voordat we ons
een oordeel vormen over de wijze van Godsvoorstelling in deze
kwatrijnenbundel, en al to lichtvaardig dit veelzijdig probleem tot
een eenvoudige mystieke beleving reduceren .
Voordat de dichter zingen kan over het aanschouwen van God
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en het een zijn met Hem, is een lange weg of to leggen, die slechts
door Gods genade tot een goed einde to brengen is . De dichter roept
God aan in vele toonaarden, die bij wisselend levensinzicht en
wankel begrip van eigen waarde en onwaarde telkens wijzigen .
Soms is Hij de grillige schepper van de duizenden en duizenden
mensen, die heerst over leven en dood, ongenaakbaar en onbekend :
Nog schept Zen gril, als bellen in den win,
Uw evenschepselen by duizendtallen .

(62)

Soms spreekt de dichter zijn volkomen afhankelijkheid van God
uit in de smeekendste bewoordingen :
Ik ben een slecht slaaf- : waar is Uw genade?
Min hart is nacht- : waar blyft Uw dageraden?
Uw hemel kan ik winnen door min dienst :
Dat 's loon- : waar zyn Uw gunst en liefdedaden?

(64)

Schaamte en zondebesef over bedreven daden spreken uit dit
kwatrijn
Ik kryg met driften die my overstreven .
De nasmaak van min daden wrangt het leven .
Uw goedheid rekent het niet aan - maar o
De schaamte omdat Gy weet wat 'k heb bedreven .

(68)

Zondebewustzijn, erkenning van Gods goedheid en de onuitsprekelijke schaamte, die de mens vervult, omdat God alles weet : we
kunnen dit moeilijk zien als een uiting van een geloof in een
natuurlijke eenheid van God en mens .
Wij horen van de smart om de onvindbaarheid van God (69), om
het gescheiden zijn van Hem (75), het vragen om schuldvergeving
en genade (79), of ook om straf:
Als Ge uit gekrenkte liefde my kastydt,
Min ontrouw tuchtigt met bedoelden spit, Dan is geen straf to zivaar, die ik moet lijden ;
Dan laat haar duren tot in eeuwigheid!

(82)

De gedachten en gevoelens, die spreken uit deze kwatrijnen, vormen
het voorportaal tot het doel, dat bier steeds voor oogen staat : de
Godsaanschouwing, het een zijn door en in zijn Liefde.
En nu de andere kant . Wij citeren het duidelijkste voorbeeld,
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waarin de gedachte van eenzijn met God uitgesproken wordt :
De waterdruppel, van de zee gescheiden,
Klaagde totdat haar stille glimlach zeide :
God is in u en my, wy blyven een .
Niets dan onmerkbre schyn is tussen beiden .
(70)
Om verschillende redenen is dit een bijzonder belangrijk kwatrijn .
Wij willen wijzen op de warme en stille toon, die hier to horen
is. Nu Boutens zich bij de gedachte van deze woorden volkomen
thuis voelt, is de wijze van expressie van zoveel edeler gehalte dan
bij de wijnkwatrijnen.
Er moet in dit verband vooruitgelopen worden op de centrale
gedachte, die wij vinden in Boutens' Oud Perzische kwatrynen, die
hierna ter sprake znllen komen. Uit de eerder geciteerde kwatrijnen
blijkt, dat God ook voor den Perzischen dichter een verborgen,
onbekende God kon zijn . Deze God is, om de bekende omschrijving
van Rudolf Otto to gebruiken das ganz Andere, de aan niemand bekende, de oorsprong van alles en allen .
Naast deze geloofsovertuiging heeft in alle tijden een andere gestaan : God is dan niet das ganz Andere, maar Hij is de mens bekend,
,,de mens (is) in zijn zielsgrond ident met God" 1. Het schepsel
heeft een natuurlijke Godskennis, omdat het naar Gods beeld geschapen is en derhalve deel heeft aan God : de mens is geen vreemde
voor Hem, maar ten nauwste met zijn Schepper verwant. Het mag
een geheel leven van onmetelijke inspanning kosten om deze eenheid in werkelijkheid to beleven, de potentie hiertoe is gegeven, zij
het dan ook dat de verwerkelijking alleen mogelijk is, indien God
hiertoe de genade schenkt .
Een waterdruppel is losgeraakt van de gemeenschap, waartoe hij
behoorde en beklaagt zich over zijn eenzaamheid. Maar de troost,
welke hij ontvangt, zegt hem, dat hij, hoewel hij gescheiden is van
de zee, toch bij zijn oorsprong blijft behoren, omdat in beiden, de
zee en de druppel, God aanwezig is, die hen bij elkaar houdt ; door
die eenheid in God kan nets hen scheiden : alles, wat tussen hen inkomt, is slechts schijn .
We kunnen dit kwatrijn een kleine catechismus noemen ; het pure
en ontroerde beleven van deze eenheid vinden we in enkele andere
kwatrijnen, die de zuiverste mystieke extase belijden . Dan zijn God
en de liefste een ; de werkelijke liefde is die voor God. Zoals dikwijls
1 . Dr G . C . van Niftrik, Kleine

Dogmatie/c,

Nijkerk, z .j ., p . 29 .
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voorkomt, wordt ook bier het mystiek enthousiasme verwoord
in de taal der aardse liefde . De voorbeelden zijn in deze bundel vrij
zeldzaam, maar de onvervalste pracht van deze kwatrijnen horen we
bijvoorbeeld in de volgende regels :
Blyf hartverrukkend Lief, in roerloos zw ygen .
Verr ys niet, martel niet Uw weerloos eigen . . .
G y wilt dat 'k U niet aan zal zien : wie kan
Den vollen beker zonder storten neigen?

(81)

De overige kwatrijnen van deze bundel verschillen in hun thematiek niet essentieel van die van Leopold, maar de sfeer is steeds anders :
Leopold, die verzinkt in de tragiek van leven en dood, en Boutens,
die beschouwt en filosofeert, terwijl zijn eigen persoonlijkheid daarbij geen gevaar loopt; Leopold, die zelden kan doordringen tot de
verrukkingen der Godsaanschouwing, en Boutens, die juist dan zichzelf prijs geeft . Dit verschil in toon is to verklaren nit de andere
keuze, die beide dichters gedaan hebben uit het werk van Omar
Khayyam en bovendien uit hun dichterschap : het is nu eenmaal
mogelijk, dat twee dichters, die eenzelfde tekst vertalen en dat zeer
nauwkeurig doen, tot geheel andere resultaten komen .
Over enkele punten van Boutens vertaling nog enige korte
opmerkingen, welke hit hierboven gezegde nog nader verduidelijken .
De kortheid van het leven brengt Boutens er met toe daarom het
gehele bestaan als nets to beschouwen ; het heden wordt er hem niet
minder om :
Gelyk de stormwind langs de zanden baan,
Zoo jaagt voorb y de dag van m yn bestaan Zoolang ik adem zal ik twee niet tellen :
Den dag die komt, den dag die is gegaan .

(S1)

De wereld blijft een grandioos schouwspel, grandioos evenzeer in haar
bloei als in haar ondergang . De plaats, vanwaar de dichter dit schouwtoneel overziet, is van wankele makelij en, als al het andere, aan ondergang onderworpen ; en toch is er geen apocalyptische angst voor de
toekomst, veel eer een blijdschap over dit wonderbaarlijke toekomstige spectakel :
Gy vraagt den zin van dit bewogen wonder? Zooveel omzie ik van den wanklen vlonder :
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Een wed vizioen uit grondlooze' Oceaan
Stijgt op en duikt in de' eigen afgrond onder .
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(30)

Ook in de kwatrijnen, die de terugkeer van het menselijk lichaam
tot stof behandelen, vinden we hetzelfde onderscheid . Boutens blijft
de trotse en van eigen waarde bewuste sterveling, die deze ondergang volledig aanvaardt, in de vaste overtuiging, dat zijn ziel zal
blijven voortleven :
Als van dit lyf, in doods geweld gegeven,
Geen kenbre schyn of schaduw is gebleven,
Vorm uit min stof de schenkkan van den win ;
Want in zyn geur zal nog min ziel herleven .

(33)

Als bij Leopolds tweede serie is het laatste kwatrijn een afsluiting en
een samenvatting . Bij Leopold was het de wijze, die in zijn stervensangst de weg niet meer kon vinden en toch ter ruste ging . Bij Boutens lezen we iets geheel anders : daar wordt in de eerste regel gesproken over „de dronken drift van 't blijde leven", over de weg
waarlangs de mens zijn einddoel bereikt en nadat de dood gekomen
en de ziel van het lichaam bevrijd is, komt zij thuis en het is alsof
zij nooit weggeweest is :
Ons had de dronken drift van 't blade leven
Van de aard tot in de hemelen geheven . . .
Wij zyn aan 't doel : wy rusten, lyf-bevryd,
Of we altyd thuis by moeder zyn gebleven.
De kringloop is voltooid, de ziel bereikt de oorden waar ze thuis
is, nadat het intermezzo, dat leven heet, ten einde is. Dit is de s ynthese van het ,lieve leven en de zoete dood", het enige waar het
op aankomt : de ziel terug tot God.
H.

Vergelyking tussen de overeenkomstige vertalingen van Leopold en
Boutens.

Tenslotte willen we een vergelijking maken tussen de kwatrijnen van
Omar Khayyam, die zowel door Leopold als door Boutens vertaald
zijn. Het zijn er slechts negen, wat duidelijk bewijst, hoezeer beide
dichters getroffen geweest zijn door andere facetten van de Rubaiyat . We laten ze hier volgen :
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a . LEOPOLD, I, 1 IV .
Duiiende dagen doofden er hun licht
in dui!Zend nachten . Dus uw voet j
licht
voor dit dof, glansloos stof; het was
eenmaal
de stralende oogbal van een vrouw
wellicht.

BOUTENS, p . 31 .

b . LEOPOLD, 1, XIV .
Het laatste der begravenen verging
tot stof en asch en door den wereldkring
driven in yle Zweving hun atomen
als wolken ver in een luchtspiegeling.

p . 38 .
Millioenen .i/n tot stof en asch
gekomen
Elk naar Ji'n oorsprong scheidden bun
atomen . . .
Vat drank bedwelmt dit menschdom
eeuwenlang,
Datnimmermoewordtde'oudendroom
to droomen ?

c . LEOPOLD, 1, XIX.
De liefste naderde, mf/n -innen
weken ;
een hart, dat sprak ; een mond, die niet
kon spreken.
0 fel verdorsten, wreed martyrium
tusschen de murmelende waterbeken .

BOUTENS,

d. LEOPOLD, 1, XXII .
Geen hart, dat niet verbloedt, van U
gerukt ;
Been oog, dat Uw aanschouwen niet
verrukt ;
daar is geen Kiel, of om U,
Onbekommerde,
is j in !Zorg en is om U bedrukt .

BOUTENS,

e . LEOPOLD, 1, XXIII .
Maak licht voor my des levens !Zwaar
gewicht,
verberg my"n Teed voor 's menschen
aangeZicht,
Beef heden vrede en voor morgen ga
naar Uw genade met my ten gericht.

p. 79 .
Licht maak min hart den last die
't houdt gebogen,
Bedek myn schulden voor der menschen
oogen .
Geef heden mU geluk, en morgen doe
MU naar de waardigheid van Uw
meedoogen.

0 niet om niet veelduiiend dagen
vloden
Van morgenschemering naar avondrooden.
Treed licht op dit bleek stof : 't was
reker eens
de helle oogappel van beminde doode.
BOUTENS,

r

p . 78 .
Uw schoonheid slaat my stom : bet
donker !Zingen
Van 't hart laat fZich niet naar de
lippen dwingen . . .
0 wonder 1Eden dat versmachten moet
W>aar klaar en koel de wateren
ontspringen.
p . 67.
Naar U bloedt ieder hart, van U
gescheiden ;
Alle oogen smachten naar Uw
aanbliks weiden ;
En schoon U !Zelfgeen schepsel deren
kan,
Daar is niet een die niet om U moet
lyden.
BOUTENS,

1 . D .w .z. eerste groep der vertalingen naar Omar Khayyam.
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(DE MERODE, 1 p . 89 .

Maak licht den last waarmee ik ben beladen .
Verberg voor 's menschen oog min euveldaden .
Laat m vandaaggelukkig &n ; en margen
Schik my het goede toe van Uw genade .)
J' LEOPOLD, 11, III.
BOUTENS, p. 36 .
De wereld is gericht naar uw belief - Stel 't leven een voortdurend feest en dan ?
en dan ?
voleindigd de doorleZing van den brief- De laatste dag breekt eindlyk aan en dan ?
en dan ?
Stel uw geluk op voile honderdjaren,
een leven honderd jaren u geschonken
en nogmaals honderdjaar naar uw
En nog eens honderd jaar daartoe en dan ?
gerief - en dan ?
g. LEOPOLD, 11, VI .
BOUTENS, p. 34.
Die hemels rad, die aardes vesten
Hy, die den hemel schiep, den
wereldkloot,
grondde,
hoe schroeiend leed by in ons barte
Sloeg boeveel harten met hoeveee
wonden!
sloot!
hoeveel robynen lippen, hoeveel
V atschat,in'tstofvande.Zenkleinen
bal,
muskushaar
heeft by bedolven in der aarde schoot! Doff H/7 aan geurig haar, robynen
monden !
h. LEOPOLD, II, XIV .
BOUTENS, p. 24 .
1Vaaroverklaagtdevroegekakelhaan? Weir wekt de haan my met Ui'n
schellen kneet,
dat in den morgenspiegel hy" dag staafl,
hoe andermaal van uw gemeten leven
Als elken dag, opdat ik niet vergeet
een nacht gevoelloos is to niet gegaan . Te schouwen in den spiegel van den
morgen
Weir ging een nacht terw//l gy nog
niets weet.
1. LEOPOLD, II, XVIII.

BOUTENS, p . 45 .

Laat ouden sch//n in nieuwen sch//n
Lath om al dit vergankelyke, deZen
verstroomen ophef; komdrink, wees vroolyk Zonder
vree-Zen ; Vat hindert u ow kort geluk to
droomen ?. . .
was al de wereld niet een wufte vrouw,
dan Zou bet toch nog Lang uw beurt niet Zoo 't we!Zen deter wereld stilstaan
was,
wet en.
Hoe waart gij immer aan de ry
gekomen ?
Het is in het algemeen onjuist vertalingen van twee dichters tegen
elkaar uit to spelen, oordelend en veroordelend, verkiezend en ver1 Omar Kbayyam, Kwatrijnen vertaald door Willem De Merode, Culemborg, 1931 .
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werpend, maar nu eenzelfde grondtekst na vele omzwervingen en
vertalingen bij beide dichters terug to vinden is, kunnen we een
dergelijke vergelijking niet ongedaan laten .
Kenmerkend voor Boutens is een zekere gewrongenheid, gepaard
aan een lust tot decoratie, een sier, die afwezig is in het ongedwongen
musicerend verloop van Leopolds kwatrijn .
Ter vergelijking dienen de volgende overeenkomstige regels van
Leopold en Boutens :
Dui!Zende dagen doofden er hun licht 0 niet om niet veel duiiend dagen
in dugend nachten .
vloden
Van morgenschemering naar
avondrooden .
De liefrte naderde, mln rinnen
Uw schoonheid slaat m# stom : het
weken ;
danker Zingen
een hart dat sprak ; een mond die niet Van 't hart laat rich niet naar de
kon spreken
lippen dwingen. . .
H1, die den hemel schiep, den
wereldkloot,

Die hemelrad, die aardes vesten
grondde,

Steeds horen we in de drie bovenstaande voorbeelden : Leopolds ingetogen taalmuziek, zijn eenvoud, Boutens' litterair jargon, zijn pompeuze, wat luide opvatting, die hem vaak brengt tot taalverkrachting .
Waar Leopolds simpele fluitspel genoegzaam zich beweegt en
weerklinkt binnen de effen, blanke muren dezer bespiegelende
poezie, heeft Boutens' klaroengeschal geen vrede in de nauwe kluis :
het kaatst en weerkaatst, totdat het geluid zich vervormt
hoeveel robt/nen lippen, hoeveel
1Yfat schat, in 't stof van deren kleinen
muskushaar
bal
heeft hf/ bedolven in der aarde schoot! Doff HI aan geurig haar, robi/'nen
monden !
Het is wel zeer duidelijk, dat Leopold het werkwoord „bedolven"
in normale betekenis gebruikt, terwijl Boutens ons dwingt in plaats
van ,dolf" het tegengestelde ,bedolf" to lezen, wat hij immersbedoelt . Zo ontstaan gezochte en ook wel onelegante beelden en
nieuwe woordvormingen, zoals ,veelduizend" en ,dezen kleinen
bal", in tegenstelling tot Leopolds evenwichtige en logische denkfiguur ,in der aarde schoot" .
De taal van Leopold is superieur aan die van Boutens, omdat
zinsbouw en woordgang, kortom de factuur, zich zonder moeite
aansluiten bij de eisen van de kwatrijnvorm, die veel sneller over-
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belast en topzwaar wordt dan een groter lyrisch vers, omdat zijn
beelden logisch zijn en toch ook vol dichterlijke ontroering, niet
uitgedacht of uitgezet, omdat zijn woorden als vanzelfsprekend in
een natuurlijk, poetisch taalgebruik passen. Leopolds technisch meesterschap kan men slechts vermoeden, omdat bet onzichtbaar verweven
is met bet wezen der poezie, Leopold valt niet op, Boutens toont
zijn meesterschap, bet leeft verwijderd van bet stil glimlachend of
verbijsterd hart dezer kwatrijnen, bet is er in tegenspraak mede en
vervormt bet kwatrijn naar zijn goeddunken . Dat desondanks uit
Boutens' werk een hartvervoerend klankmelos opstijgt, dat elk woord
drachtig is van gedachten, is met bet vorige niet in strijd .
Dit over de vorm, die beide meesters aan bet Oinar Khayyamkwatrijn gaven . Maar ook een vergelijking van de essentie dezer
dichtkunst eist onze aandacht . De centrale gedachte dezer Perzische
kwatrijnen is beschouwend, een peinzende, soms opstandige, soms
gelaten berusting . In dadelijke tegenspraak hiermede is Boutens' veelvuldige toepassing van de korte, snelle werkwoordsvormen, die
actie en aansporing to kennen geven ; daar tegenover Leopold, die
terzelfder plaatse alle imperatief vermijdt of deze zo zwak mogelijk
inlast ; actie is voor hem onmogelijk of bijzaak .
Dus uw voet i' licht
voor dit dof glansloos stof ;
HI, die den hemel schiep, den
wereldkloot,
hoe schroeiend Teed by in ons harte
sleet!
De wereld is gericht naar uw belief-

Treed licht op dit bleek stof
Die hemels rad, die aardes vesten
grondde,
Sloeg hoeveel barten met hoevele
wonden.
Stel 't leven een voortdurend feest -

Het behoeft geen verder betoog, dat Leopolds opvatting zuiver
overeenstemt met de aard der dichterlijke gedachte, bet motief;
Boutens grijpt in, waar hij volgen moet, hij dringt zich naar voren,
waar hem afwachten paste . Zeer karakteristiek voor deze habitus is
bet volgende kwatrijn. Leopold beeldt uir bet betrekkelijke en principieel onmogelijke on-1 zelf to handelen, „aan de beurt to komen" .
Boutens evenwel ziet op hetzelfde moment vooruitgang, men ,komt
aan de rij". Leopold is negatief, waar Boutens positief is :
Lath om al dit vergankelyke, deZen Laat ouden schln in nieuwen schyn
ophef; kom drink, wees vroollk fonder
verstroomen vreeyen ; Wat hindert u uw kort geluk to
droomen . . . 2
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was al de wereld niet een svufte vrouw, Zoo 'twe<en deter wereld stilstaan was,
dan Zou het toch nog Lang uw beurt niet Hoe waart g/ immer aan de rif
weren.
gekomen i?

In deze kleine Perzische vignetten met hun glanzende warme
kleuren, bestaat een gevoelig evenwicht tussen beeld en gedachte .
De voorstelling, de waarneming van den dichter, dient hem als
uitgangspunt voor zijn idee, de gedachtenwereld van den Perzischen
dichter. Het is duidehjk, dat een dezer twee facetten van het kwatrijn
niet overheersen mag: het schone beeld der werkelijkheid ontvouwt
zich en in overeenstemming daarmede de filosofische overpeinzing .
Voor den dichter is dit geen lering, geen conclusie, die zijn lezer
bij voorkeur ook zou moeten volgen en die hem dus met enige nadruk voorgelegd wordt, integendeel, leven en leer zijn een, of anders,
de poetische uiting is een glimlachend, steeds opnieuw herkennen
in de schone wereld rondom ons van een zonder moeite aanvaarde,
zielseigen levensopvatting, even reeel als de maan of als de dood .
De Perzische dichter kent geen apostolaat, hij onderwijst of moraliseert niet, zo min als een parel of een vogel, hij leeft en onivaamt
de wereld en de dood, en de wereld en de dood houden hem omvat .
Dit spiegelen de nauw verbonden, omstrengelde regels van zijn
kwatrijnen.
Met dit inzicht helder in de gedachten, citeren we than om nogmaals Leopolds en Boutens poEzie tegen elkaar of to wegen :
Waaroverklaagtdevroege kakelhaan ?
dat in den morgenspiegel hi r<agstaan,
hoe andermaal van uw gemeten leven
een nacht gevoelloos is teniet gegaan .

Wledr wekt de haan m// met U-n
schellen kreet,
Als elken dag, opdat ik niet vergeet
Te schouwen in den spiegel van den
morgen
Weir ging een nacht terwi/'l gf/ nog
niets weet.

Leopold laat de haan klagen, hij kraait niet eens, maar is een kakelhaan. Boutens echter neemt nog geen genoegen met gekraai, de
haan klaagt niet, maar wekt hem „met een schellen kreet" . Zo hard
en snerpend mogelijk. Waarom dit schrikkend ophuiveren, deze
disharmonie in de spiegelende morgenrust? Dan zegt Leopold, direct
en met kalme ontroering, dat zijn stem herinnert aan het voortglijdend leven, dat ons in die nacht, als altijd, in diepe slaap ontglipte . Beide facetten van het kwatrijn zijn in evenwicht. Nu is
Boutens dichter genoeg om evenzeer een evenwicht to bereiken .
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Hij heeft echter een feller effect nodig, een zwaarder woord om zijn
fellere aanhef to compenseren . Zo introduceert hij het motief,,weten" .
Hij doet het voorkomen, of het bewust leven zou leiden tot ,weten",
en dit is nu precies wat de Perzische geestessfeer met wenst to betogen. Omar Khayyam is zich een alles oplossende leer bewust,
meer behoeft en wenst hij niet to weten . Het „ouder en wijzer worden" is een typisch Westerse theorie, het is Boutens en niet Omar,
en, ernstiger, het is in tegenspraak met de eigen aard der kwatrijnen .
Boutens' kwatrijn schijnt Perzisch, maar het is imitatie, het is bepaald
to scherp van lijn, to helder en hard van kleur ; Leopolds kunst heeft
de stralende pracht der wereld weten to vangen in de getemperde
spiegel van zijn dichterlijke geest,
kende dood en leven beiden
even goed, zoals Omar Khayyam die eens kende . Boutens stond
het leven nader, de dood was hem niet eigen en gaf hem aanleiding
zichzelf en anderen een memento tnori toe to roepen. De Perzische
kwatrijnen roepen echter niet, zij bloeien in zichzelf besloten, zij kennen ,het lieve leven en de zoete dood" als onvergankelijke gezellen
van een zo betrekkelijk en zo voortglijdend menselijk bestaan . Leopold
heeft dit volkomen begrepen en vaak uitgezongen, Boutens bijna .
Het is eveneens instructief en het bevestigt de opmerkingen, die
wij hierboven maakten, de kleuren to vergelijken, die Leopold en
Boutens gebruikten . Leopold gebruikt : rood, lila, zwart, purper en
zilver ; Boutens bleek rood, avondrood, rooskleurig en zelden rood,
purper (eenmaal), bleek zilver, ros goud en groen .
Allereerst merken we op, dat onder de primaire kleuren geel en
blauw bij beiden niet voorkomen, nimmer ook bruin of wit . Verder,
dat Boutens' kleurengamma groter is en lichter van tint dan dat van
Leopold . Deze laatste is zelfs zo geneigd naar donkere kleuren, dat
hij spreekt van de ,purperen eglantier", een bloem, die in feite met
purper is.

4

Zo komen we, als we tevens de thematiek en rangschikking der
kwatrijnen bij Oniar Khayyam, Leopold en Boutens in een metafoor afbeelden, tot de vergelijking, dat de Pers de kwatrijnen behandelde als de zuiver gepolijste en fijn gevoegde, doch gescheiden
steentjes van een mozaiek, dat Leopold zijn kwatrijnen reeg tot een
diep fonkelend halssnoer van smetteloze robijnen om een zacht
ademende pals en dat Boutens ze schikte tot een flonkerende diamanten tiara, lichtend en kleurflitsen schietend bij elk bewegen van
het edel hoofd, dat ze draagt .
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J. Willem De Merode en H. W. J. M. Keuls als vertalers van Omar
Khayyam 1.
Is het rechtvaardig het boekje van Willem De Merode to vergelijken
met het werk van de grootmeesters, die we in het vorige gedeelte
van dit hoofdstuk bespraken? Er is ditmaal stof tot vergelijken to
over, en het lot wil, dat De Merode het dan voornamelijk tegen
Boutens zou moeten opnemen, daar er een en twintig kwatrijnen
bij beiden voorkomen en een enkele ook bij Leopold .
Het enige kwatrijn, dat de drie dichters allen vertaalden, hebben we reeds aangehaald en in die enkele regels zien we de verschillen reeds duidelijk. De Merode is een eenvoudig en vaak
naief dichter, zijn werk draagt een zuiver lyrisch karakter, waarin
het reflexieve element uiterst klein is . Die eenvoud is de sterkste kant van zijn dichtkunst ; maar nooit heeft hij een grote plaats
ingenomen in onze modeme dichterswereld, ook al is het hem
vaak gelukt argeloos en zuiver zijn gevoelens onder woorden to
brengen .
Bij De Merode zijn de gedachten nooit zo pregnant geformuleerd,
als in het kwatrijn absoluut noodzakelijk is ; hij beschikte evenmin
over de vormkracht en dichttechniek, die evenmin gemist kunnen
worden.
Als we nog even het aangehaalde kwatrijn bezien, dan is het
duidelijk, hoe de vierde regel den dichter in moeilijkheden brengt,
die met tot een oplossing komen ; de vorm wordt daardoor wankel
en de simpele formulering „laat mij gelukkig zijn" in de derde regel
mist het dwingende van „Geef heden mij geluk" of „Geef heden
vrede" .
Vergezochte rijmwoorden, het opvullen van regels met stoplappen, beeldspraken, die vaak toevallig zijn en zelden organisch,
maar vooral de vorm, die haast nooit de verrassing en de plotselinge
geslotenheid den lezer bewust maakt, zijn zulke grote tekortkomingen,
dat althans in dit verband een nadere bespreking gevoegeijk achterwege kan blijven .
De vertalingen van Keuls, die FitzGerald nagevolgd heeft, hebben
een eigen plaats onder de Omar Khayyamvertalingen verworven,
1 . Omar Khayyam, Kwatr/nen vertaald door Willem De Merode, Culemborg,
1931 ; H . W . J . M . Keuls, Rondeelen en kwatrig/"nen 's Gravenhage, 1941 . Ponticus,
Kwatr//nen van Omar Khayyam, De Bezige Bij, 1944 .
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die hier iets nader bepaald moet worden . Hoezeer het resultaat, dat
de Nederlandse vertalers bereikt hebben afhankelijk is van de tekst,
die hen ten voorbeeld diende, kan duidelijk ingezien worden, als
we Keuls' kwatrijnen leggen naast die van Leopold of Boutens .
Dat uiteraard het eigen dichterschap van primaire betekenis is, behoeft niet met klem betoogd to worden .
Wat de sfeer van deze kwatrijnen betreft, is het verschil met de
andere dichters haast ongelooflijk . Laten we het met een voorbeeld
toelichten
Min lief, weer zyn wy met de maan alleen,
Die in haar opgang ons to zoeken scheen ;
Hoe vaak nog zal zy door het trillend loover
Uitzien naar ons, - als een van ons is been i .
Dit is het zuiverste liefdeskwatrijn, dat wij tot nu toe ontmoet
hebben in de Nederlandse vertalingen van Omar Khayyam, met
een milde, pastorale stemming, nauwelijks bezwaard door een op
de achtergrond zich aankondigende bespiegeling aangaande de kortheid van het leven. Maar de impressie, die zich het eerst aan den
lezer opdringt, is die van een Oosters landschap, met als decor de
maan, het trillend lover en in het midden op de voorgrond de twee
gelieven .
In deze kwatrijnen van Keuls is meer landschapsschildering dan
bij Leopold en Boutens tezamen : het rozenrijke Iran, een tuin, die
aan het water bloeit, het vuur der lente, de vogel, die langs de hemel
glijdt, de leeuw en het luipaard, het gras, in tere halmen opgeschoten,
de deinende zee, het oeverriet, de nachtegaal, die in de takken zingt,
gasten, sterverspreid op het gras, al deze prilheid van het buitenleven is meer primair, dan de gedachten, die zich temidden van deze
requisieten ontwikkelen .
Ter verduidelijking stellen we nog eens twee overeenkomende
passages naast elkaar .
Leopold schrijft :
Waar lila tulpen, rozen rood ontsproten,
daar is by wylen koningsbloed gevloten.
En Keuls
Soms denk ik : nergens bloeit de roos zoo rood
Als waar een Caesar vond een bloed'gen dood 2.
1 . Zie uitg . De Bezige Bij, nr xLi .
2 . t . a. p . nr xv .
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Leopolds gedachten verwijlen bij de oerstof, waaruit de bloemen
ontstaan zijn, zelfs zo sterk, dat hij de bloemen nauwelijks anders
ziet dan als symbolen ; daarom gebruikt hij ook een verleden tijd in
de eerste regel, die een algemeen en steeds weer geldende waarheid
wil aanduiden : de volle nadruk valt op de tweede regel, die in de
voltooid tegenwoordige tijd geschreven is : de ondergang van de
mens staat in bet middelpunt van zijn belangstelling .
Bij Keuls is bet nauwkeurig andersom : daar bloeit de roos, nu en
hier, bet sterven van een Caesar staat in de verleden tijd, en in gedachten ziet hij de roos, in volle, heerlijke bloei, rood als bet
bloed van een mens, die hier niet betreurd wordt, omdat de bloem
to zeer de aandacht trekt .
De reflectie is bij Keuls naar bet tweede plan teruggedrongen,
onopvallender verwerkt en verloren in de waardering van bet heden,
die niet de gehaastheid en de onrust als stigma draagt, maar die van
een grater vertrouwelijkheid met bet leven spreekt of zingt dan
bij den altijd verschrikt-peinzenden Leopold en den superieuren
Boutens .
Wij spraken erover hoe den wijn Leopold een toevlucht was, hoe
Boutens met brede armzwaai de volgende kelk ledigde ; bij Keuls
is de wijn ingelijfd als onafscheidelijk deel van leven en dood :
Laaf tot het laatst my uit een edel vat,
Wasch 't do ode lichaam met dat vurig nat,
En ergens by een tuin zy't dan begraven,
Gewikkeld in een wa en wingerdblad 1.

Zweefden de lichaamsatomen bij de andere vertalers weg op de
wind, werden daar uit de lichamen wijnkruiken gemaakt, hier ligt
de dode in een tuin, een beperkte en vertrouwde ruimte, als laatste
rustplaats en zelfs daar verlaat de wingerd hem niet .
Ook in de werkehjk reflectieve kwatrijnen, waar bet landschap
ontbreekt, is de klank veel lichter, veel minder drukkend ; zij zijn
als bet ware veel meer terloops gedacht dan bij Leopold en Boutens ;
de mens heeft leer een grotere mate van vrijheid, lijkt minder gebonden door de bovenmenselijke krachten, welke gesymboliseerd
zijn door bet hemelrad :
Veel broed'ren reeds, de besten die de kracht
Van aarde en zon tot eed'len wasdom bracht,

1 . Rondelen en Kwatrj/nen, p . 39.
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Dronken hun deel een paar ronden tevoren,
En slopen een voor een weg in den nachtl .

Mogen we bier niet uit lezen, dat de mens tot op zekere hoogte zijn
weg zoal niet bepaalt, dan toch in eigen, zwakke kracht aflegt?
Het wegsluipen in de laatste regel is een vingerwijzing in die richting .
Bij Keuls is een evenwicht gevonden, waarin de problematiek wel
niet overwonnen is, maar dan toch tot rust gebracht .

K. Leopold en Boutens als vertalers van mystieke Perzische kwatrynen .
Leopold en Boutens hebben, behalve kwatrijnen van Omar Khayyam,
ook kwatrijnen vertaald van andere Perzische dichters . Zij gebruikten
een Franse prozavertaling van, voornamelijk mystieke, kwatrijnen,
welke door Hoceyne Azad onder de titel La Roseraie du savoir uitgegeven is 2.
Deze Franse uitgave is een curieus boekje, ingedeeld in twaalf
hoofdstukken, elk voorzien van een titel, die het hoofdthema aangeeft en door een epiloog van enkele bladzijden besloten wordt .
Interessant is deze uitgave ook om bet, uit de Franse litteratuur aangehaalde, materiaal, dat overeenkomstige gedachten bevat .
Bij Leopold vinden we er twee en dertig vertaald in de tweede
bundel Verzen (1926), onder de titel Soefisch. Boutens vertaalde er
meer dan honderd in Oud-Perzische kwatrynen, in 1926 in kleine oplage verschenen bij Stols en in 1930 in een grotere oplage bij van
Dishoeck . Tussen 1924 en 1926 had Boutens reeds in tijdschriften
deze vertalingen gepubliceerd .
Reeds eerder kwamen we in aanraking met mystieke kwatrijnen,
maar nu het materiaal zo veel uitgebreider is, achten we het goed,
iets nader to spreken over de Perzische mystiek, niet met de bedoeling een godsdienst-historisch overzicht to geven ; wij willen
slechts dat ter sprake brengen, wat voor een goed begrip der
kwatrijnen noodzakelijk is .
De mystiek, die we in de kwatrijnen zelf ontmoeten, is, hoe haar
ontstaan ook gedacht moet worden, een begeleidend verschijnsel van
de Islam en vindt haar oorsprong met alleen in zuiver menselijke
speculaties, maar zij wordt tevens gedragen door gedachten, die aan
de Koran ontleend zijn . Wij hebben dus met to maken met een
religieus beleven, dat los van de Islam staat, maar dat er, althans
aanvankelijk, ten nauwste mee verbonden was .
1 . Uitg . De Bezige Bij, nr xiii.
2 . zie p . 106, noot .
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Hoewel de afstand tussen God en mens in de Koran zeer groot
is, zijn er toch ook uitlatingen to vinden, die spreken van een verbondenheid en van een innig contact . Een parallel met de Bijbel
kan ver doorgetrokken worden : ook in de Bijbel is God van de
mens gescheiden, door hem niet to benaderen en niet to kennen .
Doch de plaatsen, die wijzen op een persoonlijke relatie met God,
hoe ook door theologen uitgelegd en in dogmatieken verklaard,
zijn talrijk . En de Islam en het Christendom hebben zich grote
zorgen gemaakt over het opbloeien van een mystiek beleven der
geloofswaarheden, dat zich voltrok aan de zelfkant van het officieelgodsdienstige leven . Steeds dreigt van de kant der mystici de mogelijkheid tot een ketterse beweging, die de „kerkelijke" uitoefening van
het geloof ter zijde schuift als een al to bewuste en al to verstandelijke
dienst aan God .
Wat is het doel van de mystiek? Nicholsons omschrijft het aldus :
„a direct consciousness of the Divine presence", 1 dat is dus een onderhouden van een relatie met God, zonder dat enige instantie bemiddeling verleent . De Koran is, evenmin als de Bijbel, een boek, waarin
het geloof zo nauwkeurig aan banden gelegd wordt, dat niet verschillende mogehjkheden aan de gelovigen geschonken worden : ook
aan de mystiek wordt een goede grond gegeven .
Onder vele godsdienstige en filosofische invloeden van buiten is
na de dood van Mohammed de Islam gewijzigd en zo is ook de sterke
groei van de mystiek to zien, die zeker niet in de bedoeling van den
groten profeet heeft gelegen, maar een voedingsbodem in de structuur van de Perzische geest vond .
De mystiek in Perzie openbaart zich in haar oudste vorm als een
ethische ascese en het woord Soefi, dat als aanduiding van het mystieke geloofsleven zijn intrede doet, betekende oorspronkelijk niets
anders dan een soort ascese, die ons ook uit de kwatrijnen van Omar
Khayyam bekend is .
Ascese op zichzelf is nog geen mystiek, maar wordt dit, mede onder
Westerse (Hellenistische) en Oosterse (Indische) invloeden : men gaat
geloven, dat ascese een reiniging van de ziel tengevolge heeft, die haar
opheft tot God en haar tenslotte, in laatste instantie, met God kan
verenigen . Wat de Soefis „kennis van God" noemen, is volgens
Nicholson iets, dat veel overeenkomst vertoont met het Hellenistische godsdienstige begrip yvc&ac 2.
1 . R . A . Nicholson, The idea of personality in Sufism . Cambridge 1923, p . 7.
2. t .a .p. p . 10 .
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Deze kennis van God is niet intellectueel bedoeld, maar door
aanschouwing en persoonlijke openbaring kan een mens God leren
kennen . Een enkel voorbeeld : Ghazali, de beroemde Perzische mysticus, was, nadat hij met het autoriteitsgeloof van de Islam gebroken
had, de leer der Soefis gaan bestuderen : hij las de werken, die ten
doel hebben de mens de weg to leren, die hem van aardse banden
kan bevrijden. Spoedig zag hij in, dat deze studie hem niet verder
bracht en dat het van veel meer belang was bet beleven van Gods
nabijheid en de eenwording met Hem na to streven, dan zich al to
zeer to bemoeien met velerlei voorschriften en geestelijke exercities .
Nicholson omschrijft deze opvatting als ,an ecstatic contemplation
of God by the divinely illuminated heart". En hij vervolgt :
,,Moreover, it involves the effacement of the individual self and
the substitution of divine qualities for human ; yet all this is the act
of God" 1.
De schrijver haalt dan ter vergelijking een plaats aan uit de brief
van Paulus aan de Galatiers : „En nu, als gij God kept, j a veelmeer van
God gekend zijt" (iv, 9) .
Het belangrijkste van deze aanhalingen ligt in bet feit, dat God de
mens ,uitverkiest" tot de genade der aanschouwing en eenwording,
terwijl al de mensenlijke pogingen dit uit eigen kracht to verwerven
moeten falen . De voor de wens onoverbrugbare kloof tussen schepsel
en Schepper kan slechts door God overbrugd worden; het schepsel
heeft daartoe geen kracht. Alleen God is een wezen, dat in en uit
zichzelf bestaat ; verder is er niets, dat enige betekenis heeft en de
mens is geheel van Hem afhankelijk . Als deze gedachte een levende
werkelijkheid wordt voor de mens, dan kent bet schepsel geen
dood en geen leven meer, maar slechts nu en later bet leven in God .
Het dualistische in deze Godsvoorstelling is duidelijk, als we zien
dat aan de ene kant God een transcendente macht is en dat aan de
andere kant God immanent beleefd wordt . Deze twee mogelijkheden
zien we in de kwatrijnen vlak naast elkaar liggen :
Nu houdt Gij weg van elk Uw aangezicht,
Dan straalt Gij in Uw schepselen weer aan 't licht 2 .

,,And in Sufism the God of Islam itself, the God who does not
care, represents the aspect of extreme transcendence which, as we
have seen, is often united with a consciousness of extreme imma1 . t .a .p . p . 10 .
2. Boutens, Omar Khayyam, p . 61 .
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nence. This contrast is to some extent characteristic of the deepest
religious feeling everywhere", zegt Nicholson 1.
Wij menen, dat dit de beste omschrijving van het probleem is ;
God is tegelijk transcendent en immanent . In de Koran is Allah
in de eerste plaats transcendent en een enkele keer wordt hij als
immanent voorgesteld ; de God van de Soefis is voornamelijk immanent, maar ook transcendent en het komt er nu maar op
aan, aan welke van de twee mogelijkheden de grootste waarde
gehecht wordt .
Uit deze twee Godsbelevenissen is de Soefi opgebouwd . Er
bestaat een mysterieuze relatie tussen de tot heiligheid gekomen
mens en God, een verhouding, die gerespecteerd dient to worden, ook al brengt het den mysticus vaak in conflict met de wetten
van de godsdienst, ook al wordt zijn mening soms officieel veroordeeld .
Een lange rij van profeten, waartoe Jezus evenzeer behoort als
Adam en Mohammed, heeft God aan de mensen geopenbaard,
maar daarmede is de openbaring nog niet voltooid ; de heiligen,
dat zijn zij, die in Godsaanschouwing leven, dragen de openbaring
verder en vervolmaken haar ; voor hen is het centrum van het geloof
de Liefde, waarin de minnaar en beminde een zijn :
0 gij zoo schoon, zeg wien ge uw toekomst biedt ...
,,Myzel ve . Want een ander is er niet .
De liefde ben 'k, de minnaar, de beminde :
Spiegel en schoonheid en het oog dat ziet" .
luidt het kwatrijn, dat Boutens, na drie inleidende kwatrijnen, als
opening gebruikt van zijn Oud-Perzische kwatrynen, daarmede het
fundament van de Soefi vertolkend.
De twee lijnen, die de Soefi beheersen, vinden we in de kwatrijnen
van Leopold en Boutens terug, terwijl elk van beiden naar aard en
karakter de nadruk legt op een dezer lijnen : Leopolds kwatrijnen
komen niet of nauwelijks toe aan de aanschouwing van en eenwording met God ; zijn keuze bepaalt zich in hoofdzaak tot de ethische ascese, die de voorbereiding vormt voor de stralende pracht
van het Godsaanschouwen, hetgeen voor Boutens het cardinale punt
is geweest .
1 . t .a .p . p . 23-24.
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Nu het gaat om de verhouding van God en schepsel, en nu het
spreken over de relatie van de mens tot de wereld en zichzelf op
de achtergrond geraakt, verdwijnen zo goed als geheel bij Leopold
de kleurige pracht en de scherpe beelden, die zijn Omar Khayyamvertalingen kenmerken . Er is geen plaats meer voor al to uitbundige
en wisselende levensaspecten, voorzover ze geen betrekking hebben
op God en de aandacht slechts zouden afleiden . Ook bij Omar Khayyam stonden de grootste levensvragen op het spel, maar een zekere
vrijheid was den dichter toch gegeven, die nu verloren is of overbodig geworden.
Over het afgestorven zijn van deze wereld spreekt het inleidend
kwatrijn, dat een lofzang is op het ingekeerde leven, dat een hogere
levensvorm is dan het zintuigelijk-lichamelijke . Het spreekt van
lachen zonder mond, zien zonder ogen, reizen zonder zich to bewegen, een tocht, die het lichaam met vermoeit : dat is de hoogste
zoetheid, die de mens kan smaken en die zijn reis naar God hem
schenken kan :
0 zoetheid van to lachen zonder mond
en zonder oogen to bezien het wereldrond!
Zit stil en reis ; o zoetheid van een tocht
zonder vermoeidheid, zonder voetenwond.
Niemand zal van Leopold verwachten, dat zijn keuze uit de mystieke schatten van Perzie vallen zou op de ijle hoogtepunten van
uitzinnige vervoering, van een losgemaakt zijn van de aarde en een
versmelten met God . Hoewel het inleidend kwatrijn dit nog zou kunnen doen vermoeden, is dit toch niet het geval . De functie van het
weer ongenummerd en cursief gedrukt kwatrijn is hier een andere
dan bij de Omar Khayyam-vertalingen : het is een eenzaam hoogtepunt, waartoe de andere kwatrijnen trachten op to khmmen : het
spreekt van de richting, waarin de mens moet gaan en van het
eindpunt, dat hem voor ogen staat na een lange, moeizame tocht
en dat wellicht nooit bereikt zal worden .
Onmiddellijk op deze regels khnkt de klacht over het menselijk
onvermogen iets to begrijpen aangaande de diepste dingen, over de
verwarring, voortkomend uit de onbegrepen mysteries van het
heelal (e1) .
Als tegenzang wordt daarop de lof gezongen van de mens, „van
het Goddelijk geschrift een exemplaar, van Hoogste schoonheid een
weerspiegelaar" . Als de mens zo nauw verbonden is aan het goddelijk
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wezen, dan moet hij ook beseffen, dat de vervulling van zijn wensen
niet buiten hem ligt, maar in zijn eigen wezen besloten is . Dit kwatrijn is, om zo to zeggen, nog slechts theoretische mystiek, her spreekt
van een geloof in des mensen afkomst, maar bet verhoudt zich tot
beleefde mystiek als dogmatiek tot geloof.
Het thema van bet eerste kwatrijn wordt dan in bet derde herbaald :
bet heelal is onbegrijpelijk, evenzeer als de eeuwigheid . En weer
klinkt de tegenzang : de mens is naar Gods beeld geschapen .
Deze wetenschap is niet voldoende om bet licht van God blijvend
to ervaren : bet vijfde en zesde kwatrijn spreken weer over de nietigheid van bet schepsel, ,verlaten golven in verloren drift", bet hart :
een gierig vuur, bet lijf: doelwit van allerhande kwalen, leven en
dood spannen samen tegen de mens .
Dan klinkt nog even boven deze gedachten van nietigheid, kortstondigheid en zwakte, de verrukking over de ziel door, die opstijgt uit bet lichaam naar de hemel en tegelijk ook bet verdriet
over de val naar beneden, als de krachten der aarde to sterk
blijken en de dichter bet stellen moet met enkele momenten van
onaardse extase
Dan ben ik licht, den hoogsten zon to boven,
dan ga in diepste duisternis ik dooven .
Min ziel rest hemeluit, min lijf is bier Wat moet ik, Heer, wat van myzelf gelooven?
Het is typerend voor Leopold, dat dit kwatrijn van tegenstellingen,
van aards en hemels, bet hoogtepunt vormt van zijn mystieke beleving. Geen der kwartrijnen, die een bevrijde juichtoon laat horen,
werd door hem vertaald. Bijna alle volgende kwatrijnen geven goede
raad, die de weg wijst naar een verlost leven, of zij spreken van de
treurnis over bet aardse lot .
Deemoed en eenvoud zijn de eerste voorwaarden hiertoe (viii) ;
alle verdiensten, die men meent to hebben, blijken in bet goddelijk
licht waardeloos (ix). Wie God van aangezicht tot aangezicht mag
aanschouwen, wordt eerst recht geheel overtuigd van eigen nietigheid (niet van bet weerspiegelaar zijn der hoogste schoonheid!) (x) .
Wie Been grote verwachtingen meer koestert zal inzicht krijgen in
de ,wijze schikking der dingen" (xi) . Overigens is weerloos wachten
bet enige, dat bet leven draaglijk, zelfs mogelijk maakt (xii) . Arbeid kan veel vergoeden en zal de naam van de mens na zijn dood
in leven houden, leert xiv.
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Hoe ver zijn we dan of van het inleidende kwatrijn en van de grondtoon der Perzische mystiek!
Het is maar goed, dat niemand het wezen van leven en wereld
doorgronden kan : indien het antlers was, zou het al to duidelijk zijn,
hoe klein en waardeloos de mens is en hij zou daardoor zijn enige,
bedriegelijke, redding : zijn zelfgenoegzaamheid verliezen (xv).
Zo gaat de grijze reeks gedachten maar verder : ieder heeft genoeg
aan zijn eigen kwaad (xvi) ; oordeelt anderen niet, want ge oordeck
uzelf (xvii), wees mededeelzaam voor de armen (xvrrl), allemaal
voorschriften, die de eerste stap zijn op de weg tot God, maar steeds
zonder perspectief, zonder uitzicht op dit doel .
Dan gaat de moralist schuil achter de tot stervens toe gemartelde
mens, in wie het verdriet oplaait om wat verloren ging (xx, xxm),
om het onontkoombare (xxi), het snel verouderen (xxii), bet eenmaal to moeten sterven (xxly) en vergaan (xxv), het weggevaagd
worden uit ieders herinnering (xxvu) .
Stil op min bed terneergeslagen schrei ik
of opgeschrikt in wanhoopsvlagen schrei ik :
een kind, dat jammert om zyn liefst verlies,
zoo over min vervlogen dagen schrei ik .

Het refrein wordt eentonig, misschien ook daardoor beklemmend
en onontkoombaar, als nog eens de machteloosheid van het schepsel
erkend wordt . God alleen is groot, maar over de mogelijke eenheid
van de mens met God wordt met meer gerept (xxlx) .
Het wachten is dan nog alleen maar op Gods genade, die de,,kleinen" tot zich zal nemen (xxx) en het slotkwatrijn is het gebed van
hem, die in levensangst wegkwijnt, met een trillende stem en met
voile nadruk uitgesproken
Kom tot my, tot min hart, dat trilt als loover,
vaag weg den angst en al zyn voorgetoover;
ik zeg, ik zeg U, ik weersta niet meer,
o God, laat my niet aan myzelven over!

De Oud-Perzische kwatrynen van Boutens geven een geheel ander beeld
van de Islam-mystiek, doordat de dichter een andere keuze deed en
een veel groter aantal vertaalde, waardoor aan meer aspecten recht
gedaan wordt. De keuze van beide dichters werd uiteraard bepaald
door eigen voorkeur, die op haar beurt gevormd werd door de per-
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soonlijke verhouding tot het mystieke beleven . Voor Boutens moesten, gezien zijn gehele oeuvre, de mystieke hoogtepunten van veel
groter aantrekkingskracht zijn dan de ascetische levenshouding, die
voor Leopold de grondtoon van zijn Soef sche vertalingen werd .
Boutens heeft, evenmin als bij de Omar Khayyam-vertalingen, in
deze bundel getracht de kwatrijnen thematisch to verbinden . De volgorde, die het Franse voorbeeld aangaf, heeft hij niet gehandhaafd,
dit in tegenstelling tot Leopold . Wel vinden we telkens kleine groepen, die voor Boutens bij elkaar behoorden, tot een geheel samengevoegd .
De openingskwatrijnen van dit kostelijke boekje zijn zeker niet
toevallig gekozen . Het eerste lijkt een kwatrijn op het kwatrijn to
zijn en omschrijft ons, verbeeldt daarna, de bedoeling en de grote
kracht van dit epigrammatisch dichtgenre : het moet een uiterst kort
betoog zijn (een niet erg gelukkig woord, voor datgene wat we
verderop zullen lezen), dat ontstaat uit overwegingen van een wijs
mens en dat ondanks zijn kortheid toch in staat is de diepste problemen als het ware visionnair to doorlichten :
Kort zy der wizen toegespitst betoog,
Een weerldinzicht ontflitst het voor uw oog .
Het doet niet tot de grootte van den sleutel,
Of hif het weidscht paleis ontsluiten moog'.
Van nauwkeurig eendere bouw is het tweede kwatrijn, verdeeld
in dezelfde evenwichtige, gelijke helften, die betogen en beelden .
Met is in zekere zin de tegenhanger van het voorafgaande ; er wordt
niet gesproken over het betoog van den wijze, maar over de gedachten
die een hooggeplaatst of zeer eenvoudig mens uitspreken en die
beiden de zin van het leven kunnen ontsluiten voor den goeden
verstaander
Of koning spreekt of beedlaar, maakt niet uit
Voor wie zyn oor voor levens zin ontsluit .
Telt het ook met of hoog of laag gezet is
Hetzelfde hartvervoerend lied der ,fluit?
Misschien is ook het derde kwatrijn als inleiding bedoeld ; helaas
is het een van de twee gedichtjes, die in de Franse prozavertaling
onvindbaar zijn : daar de betekenis niet duidelijk blijkt, is het des
to meer to betreuren, dat we het voorbeeld, waamaar vertaald is,
niet ter vergelijking in ons bezit hebben .
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XII
De conclusie van Prof. Dr Z . W . Sneller, dat ,immanente zinduiding (van de geschiedenis) niets anders (is) dan erkenning van de
zinloosheid der geschiedenis", is door de aangevoerde argumenten
niet aannemelijk gemaakt .

Prof. Dr Z . W . Sneller : De zin der geschiedenis, p . 27, in De zin der
geschiedenis, Wageningen, 1944 •
XIII
De ideeen van Michel de L'Hospital aangaande de godsdienstige
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Het lijkt niet geheel onmogelijk, dat ook deze regels betrekking
hebben op de bedoeling van het gehele boekje : in dat geval zou de
betekenis deze zijn : de dichter schenkt den lezer in zijn kwatrijnen
,,water" uit de schier ontoegankelijke bronnen der Godskennis, maar
hij is niet in staat hem de voortdurende beleving van Gods aanwezigheid to schenken ; het enige, wat hij doen kan, is in woorden
weer to geven, wat hijzelf beleefd heeft :
Ik draag u 't water uit onnaakbren wand .
Uw dorst bukt stop: en gierig aan mjjjn rand .
Waarom, als gij gelescht zit, my verwyten
Dat ik geen woning maak in dit vreemd land?

Ook bij Boutens is een vrij belangrijke plaats gegeven aan de
ascetische kwatrijnen : de oproep tot een sober leven klinkt telkens
door : rijkdom en overvloed maken het de mens onmogelijk op
to klimmen tot een gezuiverd, onaards leven (26, en het prachtige 42) .
Niet alleen de wereld met haar verlokkingen moet gemeden worden,
ook de hartstochten, die het lichaam tot een slaaf maken, brengen
de mens ten val en ontnemen hem de mogelijkheden, die de ziel
hem schenken kan (37) .
Hoe ontzaglijk zwaar het is de noodzakelijke wereld- en lichaamsverzaking to volvoeren, wordt in een van de laatste kwatrijnen beleden : hoe onuitroeibaar en alles overwoekerend de hartstochten zijn,
blijkt steeds weer, tot de dood toe :
Een stap voor 't eind, en zaden ongeteld
Van hartstocht kiemen in dit vleesch bekneld . . .
Waar vind ik ruim genoeg een plek in de aarde
Voor dit oud hart dat van begeerten zwelt?

(102)

Voor Boutens zijn deze en dergelijke kwatrijnen toch slechts een
aanloop, een voorbereidende werkzaamheid, die leiden moet tot
de verblindende aanschouwing van de hoogste Liefde : God. Leopold was een gewillig en toegewijd leerling van de voorschriften,
die het voorportaal der mystieke beleving vormen . Maar Boutens
is de ziener van Gods geheimen, die de leerschool ontgroeit en eigen
wegen gaat. Zijn weg is als die van Ghazali .
Tussen ascese en aanschouwing liggen vele tussenstadia, van twijfel
vervuld, waarin de dichter worstelt met schuldgevoel en afhankelijkheidsgedachten, walgend van zijn zonden en smekend om genade :
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Min hart gaat kroin van leed - vergeef, en vraag niet!
Alzyds bestookt gevaar - vergeef, en vraag niet!
Schaamte besterft het als 'k min schuld beleed .
Der eedlen Edelste - o vergeef, en vraag niet.

(32)

Al de pogingen, die de mens in bet work stelt, zich met God to
verzoenen, brengen hem geen bevrijding :
Ik vastte en kneep mjjn keel gelyk een vrek Ik ging in beedlaars bonte lompendek Het hielp min hart niet .

(6o)

Een wonderlijke pracht heeft het kwatrijn, dat een mengeling van
zondebewustzijn en menselijke hovaardij inhoudt :
Genade zwygt : de tuin ligt herstfbeloken :
Rozen van deemoed zyn er nooit ontloken .
Min rug werd niet gebroken in 't gebed;
De last van zonden heeft hem krom gebroken .

(104)

met die ongelooflijke regel, vol van onuitsprekelijke liefde voor het
gewone aardse bestaan, gesymboliseerd in het beeld van de tuin,
van de beschutte en lieflijke eigen kleine wereld : de tuin ligt herfstbeloken . Mochten we telkens tot de conclusie gekomen zijn, dat
Leopold, dichterlijk, de voorkeur verdient boven Boutens, wij
zijn daarom nog niet blind voor de pracht van het vers van den
vertaler van deze kwatrijnen . Hier wordt de beperkte ruimte gehanteerd met een meesterschap en een beheersing als in Europa
zelden is getoond .
Maar dit kwatrijn is niet van een asceet, zoals alle citaten in hun
rijke pracht dat in laatste instantie niet zijn . Boutens blijft steeds
de strijdende figuur, die voor God kiest en bet andere niet vergeten
kan .
Naast schuldgevoel is er ook de vreugde over de genade van God,
in velerlei toonaarden bezongen ; het geloof, dat God de mens, die
zich noch op goede werken, noch op offers kan beroemen en beroepen, in genade zal aannemen (20, 68), het geloof ook, zij het
clan met een vleugje verborgen spot, dat God, die de mens geschapen heeft, zijn tekortkomingen zelf zal (moeten) goedmaken
(45)

In tegenstelling met Leopold kan bier het ascetisch leven de redding brengen
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Niet vdor ge a keert van lust en lustverdichten,
Zal Levens Zon van tegenover lichten .
Nog straalt gij niet als veertiendaagsche maan,
Daar gij niet oog in oog u tot Hem richtte.

(28)

Hier betreden we een weg, die Leopold niet gaan kon, maar die
Boutens zielseigen is : de weg, die tot God leidt, niet van de mens
uit, maar van God uit. Zijn licht wordt het licht, dat de mens in
zich draagt en weerspiegelt, zo hij doet, wat zijn opdracht is : de
wereld en zichzelve verzaken .
Boven en buiten leven en dood, terzijde van de algemeen geldende
godsdienstige vragen der mensen, ligt de oplossing van het probleem,
dat het schepsel beklemd houdt en eerst indien men er toe komen
kan, het vraagstuk juist to stellen, ziet de mens, waar het oni gaat :
Zoolang ge uw hart aan aarde of hemel bindt,
Hoop niet dat grj den schat des levens vindt!
Gij zegt : Niets hoop ik meet van dood of leven! . . .?
Stil, dat juist is het hopen dat begint!

(8o)

Dan breekt de gevangenis, die wereld heet, open en de vogel,
opgesloten in zijn prachtige kooi, vindt een opening om to ontvluchten (23) .
Rijk van kleur, warm van toon, meesterlijk van woordmuziek en
vormgeving wordt Boutens' kwatrijn als de liefde voor God, wiens
wezen Liefde is, beleden en beleefd wordt . De menselijke kennis is
waardeloos voor hem, die deel heeft aan de goddelijke Liefde (21)
en hoor de verrukte toon in deze regels
't Bindgaren van 't verstand heb ik verbroken,
Verstrooid die bladen met hun fabelsproken . . .
Al lijkt het zoo, het is geen overmoed:
Ik iveet to wel met Wien ik heb gesproken .
(5o)
of
Waanzin werd gloed, verstand bleek rook en damp .
(73)
Wie goed toe ziet, leest God in Zijn eigen werk : de wereld, die
van Zijn alomtegenwoordigheid vervuld is en die de mens meer
kan doen aanschouwen dan wat ook (12) .
Naast het nog betogende kwatrijn, waar in de verhouding van
mens en God gezien werd als die van zon en maan, mag het zes-
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tiende kwatrijn niet ontbreken, waarin met een prachtige rembrandtieke verve de relatie veel inniger doorvoeld is :
Eerst in den mensch heeft Hij aan 't licht geleid
lets van den schat van Zen verborgenheid :
Hy schiep de kaars die in het hart van 't donker
Bet masker oproept Zyner majesteit.

De keuze der citaten is nauwelijks to beperken, als we telkens
weer in de prachtigst gebeelde regels deze mystieke eenheid als
een vurige werkelijkheid ontmoeten : Alom is Eden, waar Liefs aanschyn straalt (1 7), 0 huis van 't hart, Gods uitverkoren stee (18) en vele
dergelijke zielsverrukkingen .
Ruim een kwart van deze bundel zingt van die eenheid tussen
God en mens, die een en ondeelbaar worden, niet doordat God
zich oplost in de mens, maar doordat de mens zichzelf geheel in
Hem verliest .
Dat is de hoogste trap, waartoe de mystiek kan voeren :
Teer heel uw zelf tot licht in Liefdes oven :
Vlinder die opgaat tot de ziel der vlam .

(13)

of elders :
'k Verging in dat verlangendoovend vuur .

(is)

Wie dit genot eenmaal gesmaakt heeft, wordt een vreemde voor
zichzelf en hij wordt ingelijfd in een andere, hogere orde van bestaan (30) . De angst eigen zijn to verliezen en eigen waardij to moeten ontberen wordt niet meer gekend (49)
Wie zich overgeeft aan de goddelijke Liefde, overwint ook den
grootsten vijand van het leven : de dood :
By Liefdes win die is onsterflykheid,
Houdt 't leven slechts die geeft zyn leven kwijt.
,,U kennen' , sprak ik, „Lief, en daarna sterven!" . . .
,,De Dood, voor die My kende, is uit den tijd ."

(88) 1

Het mag waar zijn, wat Van Eyck opgemerkt heeft over de Perzische kwatrijnvertalingen van Boutens, nl- dat deze voor hem geen
levensbelang waren, het geldt zeker niet voor die kwatrijnen, welke
het thema van bevrijding van dood en van aardse druk bezingen ;
de dichter bereikt hier een klare helderheid en een voorname vorm1 . Hier is de wijn duidelijk gelijk aan de liefde .
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geving, die een hoogtepunt vormen in zijn gehele oeuvre . Het
onvoorwaardelijk meesterschap gaat hier ook schuil achter de dichterlijk-mystieke vervoering . In deze kwatrijnvorm kan geen musische
waanzin stem gegeven worden, maar de tot het meest essentiele
gereduceerde, bezonken wijsheid en Godsbeleving vinden hier een
uitbundige, gekristalliseerde vorm .
De drie door Leopold en Boutens beide vertaalde kwatrijnen leveren
weinig stof tot vergelijking op en in ieder geval vinden we geen
nieuwe gezichtspunten . Volledigheidshalve laten we ze hier volgen,
naast het Franse origineel :
La Roseraie du savoir, 371 .
Le temps de jeter un regard et it ne reste plus ni saule ni cypres, ni les
epines des passions, ni les roses de 1'esperance.
Avec le boisseau de la lune et du soled, le laboureur du ciel mesure la moisson
de la vie humaine .
VALEH DE BOROUDJERD

Leopold, Soefisch, xix :
Een weak en sierwilg noch cypres verpoost
noch doornen noch der cozen oogentroost ;
met zon en maan als schepels meet de ploeger
des hemelsakkers zynen levensoogst .

Boutens, Oud-Perzische kwatrynen, 65 :
Een oogopslag - : cypres en wilg verdaan!
Der lusten doornenveld, hoops rozenlaan!
By zonne- en maneschepels meet de Landman
Des hemels de opbrengst van het menschbestaan .
La Roseraie du savoir, 376 :
Seul et cache' a routes les creatures, je pleure ; avec un cceur endolori, les
yeux (leve's) au ciel, je pleure .
Tel un enfant qui verse des larmes sur un oiseau envole, ainsi sur ma vie
ecoulee je pleure .
SAADI

Leopold, Soefisch, xx :
Stil op min bed terneergeslagen schrei ik
of opgeschrikt in wanhoopsvlagen schrei ik ;
een kind, dat jammert om zyn liefst verlies,
zoo over min vervlogen dagen schrei ik .
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Boutens, Oud-Perzische kwatrynen,

103 :

Alleen en voor eenelk verstoken, schrei ik .
De oogen verstaard, het hart verreten, schrei ik .
Een kind dat schreit naar vogel die ontvloog,
Zoo naar de schaduw miner dagen schrei ik .
La Roseraie du savoir, 453
Le jour ou se montrera le Maitre de l'univers, sa bienveillance sera pour
les petits et sa colere pour les Brands .
Ainsi quand le radieux soled eclaire le monde, les atomes deviennent visibles
et les planetes disparaissent .

Leopold, Soefisch, xxx :
Dan als versch Jnt de Heer van dezen hof,
den grooten toorn, den kleinen eer en lof
het licht des daags breekt door en de planeten
vergaan maar zichtbaar wordt het zonnestof.

•

Boutens, Oud-Perzische kwatrynen, 68 :
Als eindelyk de Meester zal verschynen,
Zen toorn de grooten zoekt, Zen gunst de kleinen :
O Zonstraal ivaar het minste stofje in leeft,
Waar sterren en planeten in verdwijnen!

HOOFDSTUK IV

NEDERLANDSE KWATRIJNEN
IN DE MODERNE LETTERKUNDE
In onze letterkuride van de laatste decennia hebben vele dichters,
nadat Leopold en Boutens voorgegaan waren, de dan tot bloei en
aanzien gekomen kwatrijnvorm een plaats in hun dichterlijk oeuvre
gegeven . Het zou ondoenlijk zijn het werk van al deze dichters to
bespreken ; wij dienden een keuze to maken, die niet gemakkehjk was .
Dat de grote bundel Kwatrynen van Jacob Israel De Haan een
eigen plaats in onze studie moest innemen, was zonder meer duidelijk .
Moeilijker was de keuze uit die kwatrijnen, welke navolgingenwaren
van de Perzische dichtvorm. P. C. Boutens, D . A. M. Binnendijk
en H . W. J. M. Keuls waren o .i. de voornaamste vertegenwoordigers
van deze dichtsoort . Het leek ons het beste Boutens to kiezen, omdat
diens vertalingen naar Perzische dichters ook in onze studie ter sprake
gekomen waren . Uit bet werk van andere dichters kozen we de
kwatrijnen van E . Du Perron, omdat hij op geheel eigen wijze zich
uitsprak in het vierregelig gedicht.
A. Jacob Israel De Haan : Kwatrynen .
In 1924 verschenen bijna duizend kwatrijnen van Jacob Israel De
Haan, i een van de merkwaardigste dichtbundels, die ons ooit
onder ogen kwam .
In deze bijzonder uitgebreide en veelzijdige verzameling vinden
we rijp en groen, kinderlijke rijmsels en aangrijpende regels naast
elkaar en het lijkt wel, alsof de dichter alle kwatrijnen, die hij ooit
schreef, zonder enige schifting of zelfcritiek bet daglicht deed aanschouwen . Er zijn in onze litteratuur vermoedehjk geen andere
dichters to vinden dan De Haan en Huygens, die met zoveel
koppige vasthoudendheid deze kleine dichtvorm hebben beoefend .
Merkwaardig is ook de zeldzaam naakte openhartigheid, waarmee
de dichter de tegenstrijdigheden van zijn wezen, de strijd van
,,ziel en zinnen," zoals hij het zelf uitdrukt in de titels van enkele
kwatrijnen, den lezer in handen geeft, zonder dat een dichterlijk
kristallisatieproces deze innerlijke strijd gezuiverd heeft .
Ook litterair-historisch gezien is deze bundel belangrijk : hij bevat
zowel kwatrijnen, die, naar eigen inzichten gewijzigd, toch vaak
1 . Jacob Israel De Haan, Kwatrj/nen, Amsterdam, 1924 .
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herinneren aan de toon en thematiek der Perzische kwatrijnen, maar
ook brengt een niet onaanzienlijk deel ons in de sfeer der oudere
Nederlandse epigrammen. Moge de inhoud Perzische reminiscenties
oproepen, de vorm doet dit nooit : de strenge en gesloten eenheid
vinden we hier nimmer, het rijmschema is dat van onze zeventiende
eeuwse epigrammatici . Epigrammatisch is deze bundel in die zin,
dat toevallige en dagelijkse gebeurtenissen vaak de drijfveer tot
dichten vormden, waaruit het excentrisch karakter van deze poezie
duidelijk blijkt .
Zo ziet de verbaasde lezer voor zijn ogen een poezie oprijzen, die
wel de synthese lijkt to zijn van enige eeuwen dichtkunst in de
vierregelige vorm . Uiterlijke aanleiding en innerlijk beleven, soms
gescheiden, soms dooreengestrengeld, vormen de gecompliceerde
oorsprong van dit zeer wisselvallig werk .
De Haan heeft, als Huygens en De Decker, zichzelf telkens naar
de betekenis van deze kwatrijnen gevraagd en deze dichterlijke verantwoording dient, als bij de zeventiende eeuwse epigrammatici,
in de eerste plaats geraadpleegd to worden .
Er is een kwatrijn, dat des dichters eigen oordeel het beste weergeeft en dat in zekere mate een objectief getuigenis inhoudt :
HET LIED

0, kon min machteloos lied zwygen.
Kon ik stom zyn als de Eeuwigheid.
Maar neen: zoolang de harten haten en de harten hygen
Kwelt het lied met machtelooze zaligheid.
(34,5)
Tot tweemaal toe spreekt de dichter hier van het machteloze van zijn
dichtkunst . Hoezeer hij elders oak getuigt van de grondeloze diepte,
die aan zijn poezie ten grondslag ligt, hij weet to goed, dat zijn gevoelens en gedachten nooit die vorm hebben gekregen, waarop ze
aanspraak konden maken. Maar niet slechts het gevoel van machteloosheid beheerst hem, daarnaast kent hij de verrukking, die het dichten
hem geeft en die hem steeds weer doet schrijven . Machteloosheid en
zaligheid, twee tegengestelde begrippen, vormen de polen, waartussen zijn werk heen en weer slingert . Zo deze polariteit voor
elk dichterschap geldt, bij De Haan beleven wij het in zo hevige
mate, dat de evenwichtige kwatrijnvorm onder deze last bezwijkt ;
de innerlijke gespletenheid wordt door de vorm niet opgeheven,
maar nadrukkehjk gedemonstreerd . Het lied kwelt ; maar het lokt
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tevens . Zwijgen zou beter zijn maar is een onmogelijkheid en de
strijd tussen gedachten en gevoelens, die zich met geweld een uitweg
banen naar het daglicht, en het voortdurend pogen een adaequate
vorm hieraan to geven, om zo de chaos om to scheppen in een zinvolle vorm, beheersen dit gehele werk .
Soms heeft de dichter vrede met het onmachtige van zijn vormgeving : de avondlucht buiten Jeruzalem is zo teder en stil, dat geen
woorden to vinden zijn, die deze schoonheid kunnen weergeven :
TEERDER DAN LIEDEREN

Geen menschlyk woord is zoo' teder en stil,
Als buiten Jeruzalem de avondlucht.
Wanneer min lied die schoonheid zingen wil,
Vergaat het in een zachte zucht .

(69,5)

Paradoxaal genoeg heeft dit erkennen, dat de werkelijkheid schoner
is dan ooit door den dichter in woorden weergegeven kan worden,
geen zucht maar een kwatrijn tengevolge .
Dit kiezen van de werkelijkheid voor de schoonheid, die voor
hem vaak onbereikbaar is, zien we telkens terugkeren, bijvoorbeeld
in deze regels
HAVENROEIERS

0, kon ik in de Maat van 't Lied,
De maat van min twee roeiers vangen .
Maar ach : het leven van min zangen
Is het leven van 't Leven niet .

(9,4)

Machteloos inderdaad zijn de twee laatste regels : slechts een hoofdletter moet ons duidelijk maken, welk verschil er is tussen leven
en Leven. Hiermee is de poezie nog niet tot leven gewekt .
In een kwatrijn, dat Machtloos Lied heet, wordt de waarde der
poezie omschreven en duidelijk blijkt hieruit, van hoe betrekkelijke betekenis de dichtkunst en hoe irreeel de schoonheid, als redding
in leven en dood, voor De Haan zijn geweest :
MACHTLOOS LIED

Waar zal ik vluchten voor het Leven?
Waar zal ik vluchten voor den Dood?
0, Lied, wat kunt gij machtger geven
Dan een rozenhut voor stormende nood.

(99,3)
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En als hij gedichten leest van gestorven dichters, overvalt hem
de twijfel, of zijn werk, nadat hij gestorven zal zijn, nog gelezen zal
worden en hij is er zeker van, dat eens alles vergeten zal zijn (9,3) •
Naast deze minachting voor eigen resultaten, leeft de wetenschap,
dat de gedichten althans voor hem zelf van eminent belang zijn .
Jeugdwerk herlezend, weet hij, dat het lied van eigen hand zijn duisternis bet best verlichten kan (31 .3).
En over zijn
KWATRIJNEN

Die na my komen, lezen m yn kwatrynen.
Zij zullen sidderen, als zy verstaan,
Met welk een marteling van hartepynen
Ik zingend door het Leven ben gegaan .

(48,2)

De bezorgdheid vergeten to worden is geweken ; hij is er zeker
van, dat zijn lezers aangegrepen zullen worden door de ontzaggelijke strijd, die deze verzen hem hebben gekost, gelovend, dat zijn
haast bovenmensehjke krachtsinspanningen, hoe gebrekkig ook in
woorden weergegeven, menselijke waarden bevatten, die niet verloren kunnen gaan .
Steeds weer opnieuw spreekt De Haan over zijn kwatrijnen : Uit
welke diepten breken min kwatrynen, die my troosten? (66,4) ; Min gelaten
leven is niet grooter dan dit siddrend kwatryn (15o, 4) ; Ik ben tevreden
met de kleine zangen, die in vier regels mymren en vergaan (152,4) ;
Vraag van min lied geen wysheid en geen grootheid . Dit zyn vier
regels en meer heb ik niet (154,4) ; (ik ben) dankbaar voor het klein
kwatryn (167,5) ; Zoo vaak denk ik: ,Dit is het laatste Lied" maar steeds
weer vind ik nieuwe en rijke maten, waarin ik mijn vreugde en
verdriet kan uitdrukken (25,4) . Het lied van den dicker is een
troostend geheim (43,2) .
In deze regels zien we hoe de dichter tot klaarheid tracht to komen
over de betekenis van het eigen werk : naast de overtuiging, dat de
oorsprong to zoeken is in het diepste innerlijk is er ook de berustende
gelatenheid dat dit mymeren en vergaan in enkele regels een bevrijding betekent in klein verband, een geheime en geheimzinnige
troost .
Soms is het lied sterker dan het leed (60,3) ; De rake rumen en de losse
maten brengen my dezen Nacht weer heerlykheid (103,2), een lied moet
beven van hartebloed en gelouterd zijn in Gods grote gloed (132,3),
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zijn weer krachtiger getuigenissen en spreken van een hogere bedoeling der dichtkunst.
De schoonheid blijkt soms de enige redding in het leven :
S CHOONHEID

Hoe vaal zou vreugd zyn zonder Lied .
En leed ondraaglyk zonder zang.
Schoonheid, min Vriend, verlaat my niet.
Het bitter leven lang.

(57 .2)

Het mag dan een kwatrijn zijn, dat de lof der schoonheid zingt,
de vorm is korrelig : achter elke regel staat een punt, terwiji achter
de eerste en derde regel een komma, niet alleen grammatisch, gewenst
zou zijn, maar tevens de verbrokkelde vorm voorkomen zou hebben.
Nog sterker klinkt deze verheerlijking van de schoonheid door in
de volgende regels : deugd en eer hebben met haar niets van doen,
wet en leer zijn haar vreemd :
SCHOONHEID

De Schoonheid kent niet anders dan het Schoone .
HY acht geen Deugd, geen Eer.
Hij laat zich dwingen noch beloonen
Los van al wet en leer.

(9'5)

Een scherp omlijnde ontleding van het eigen werk vinden we niet
in al deze en dergelijke uitlatingen en hierin verschilt De Haan van
vroegere epigrammatici : voor Huygens is de poezie een klare en
nauw omschreven taak, voor De Haan een problematisch, ondoorzichtig proces, waarvan de waarde zich wijzigt al naar zijn stemmingen
veranderingen ondergaan ; tussen overschatting en geringschatting
slingert zijn oordeel been en weer .
Toch is een vergelijking met een puntdichtenverzameling van
Huygens of Jan Vos tot op zekere hoogte mogelijk . Er zijn althans
uiterlijke overeenkomsten, die ons aan vroegere epigramdichters
herinneren . Wij vinden bij voorbeeld een vrij grote groep kwatrijnen,
die gericht is tot personen, welke met naam en toenaam genoemd
worden of die door stippeltjes aangeduid worden . Deze kwatrijnen
dragen een zo weinig litterair karakter en zijn zozeer voor persoonlijk
gebruik bestemd, dat ze niet essentieel verschillen van de puntdichten,
die toch eveneens voor een deel zo geschreven zijn, dat ze den buitenstaander niet interesseren .
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Natuurlijk bestaan er zulke geweldige verschillen tussen De Haan
en de hierboven genoemde dichters, dat het onjuist zou zijn al to
veel de nadruk to leggen op de overeenkomsten . Bij De Haan overheerst een lyrische intonatie ; door vriendschap of liefde is hij met
de toegesprokenen verbonden, wat in de vroegere epigrammen
slechts zelden het geval was . En toch was hij even gemakkelijk tot
enkele regels poezie to brengen als Huygens ; het maken van
kwatrijnen werd hem ook een gewoonte en de vormgeving verraadt zeer vaak, dat van innerlijke noodzaak geen sprake is .
Zes kwatrijnen zijn tot Frederik Van Eeden gericht en geen van
deze komt uit boven een vriendelijk en van klein heimwee vervuld
spreken tot een zeer goeden vriend :
Ons scheidt de wide zee en 't bonte landschap .
Maar onze vriendschap wankelt niet .

(72,4) 1

En dit kwatrijn zou onder een afbeelding van generaal Ronald
Storrs veel overeenkomst vertonen met dergelijke bijschriften uit
de zeventiende eeuw : onpersoonlijk en zonder positieve eigenschappen
GENERAAL RONALD STORRS

Generaal Storrs, die in uw sterke handen
Macht over 't Heilig Jeruzalem houdt,
Gezegend worde uw naam in alle landen,
Waar ons Volk op uw ryk beleid vertrouwt.

(32,4)

Van deze kwatrijnen kan niet gezegd worden, dat ze ons doers
sidderen: wij blijven er volmaakt kalm en onaangedaan bij en er is
in deze rijmelarij niets dat ons imponeert, evenmin als in de kwatrijnen voor L . E. J. Brouwer, G. Mannoury, voor kunstenaars en
bekenden van den dichter en onbekenden voor den lezer . De disharmonie tussen de beleden opzet en de vele kwatrijnen, die daar
niets mee to maken hebben, is niet ongedaan gemaakt door een superieure vormgeving .
Jeremias De Decker heeft het bestaan in vier regels een natuurimpressie weer to geven, zo zuiver en scherp, alsof de kleine omvang
hem geen enkel beletsel was en ook De Haan heeft getracht indrukken
van het Palestijnse land onder woorden to brengen :
1 . Zie verder : 4,3 ; 41,3 ; 51,2 ; 97,2 ; 132,4 .
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SPECERIJEN-BAZAR

Droomend gaan door de speceriienstraa jes .
De huisjes zyn van zoeten geur doorstoofd .
Het wolkt uit doozen, balen, least en laadjes
Eene bedwelming om min zalig hoofd.

(3I,I)

Het is moeilijk over dit en dergelijke kwatrijnen een oordeel
to vellen, indien ze, zoals hier gebeurt, afgezonderd zijn uit de omgeving, waarin ze thuis behoren. Temidden van de onoplosbare
problematiek van De Haans leven vormen deze kwatrijnen kleine,
vriendelijke lichtpuntjes in een vermoeid en uiteengereten levee,
kleine waterverftekeningen in een donkere spelonkachtige kamer .
In de pretentieloze weergave van toevallige indrukken, zonder zorg
aan bet papier toevertrouwd, is wel een sfeer van licht, warmte en
geur to bespeuren, zoals we die kennen van schilderijtjes, welke ons
een beeld geven van Oosterse stadjes met veel wit en veel blauw,
ons vreemd en misschien daarom aantrekkelijk, maar verstoken
van de signatuur der noodzakelijkheid .
Vaak vinden we in de kwatrijnen, die een tocht to paard tekenen,
meer diepte en een bredere allure : dan wijken even de wanden van
bet kwatrijn uiteen :
TE PAARD IN DE BERGEN

De lente luwt. De winter is geleden .
Wat doodgebroken scheen, breekt levend nit.
Wij stygen : alles bont en groen beneden .
En boven ons speelt een vogel met zyn gefluit .

(I 18,5)

Ook dit kwatrijn is niet volmaakt, zeker niet de laatste regel, die
rhythmisch dissonneert en niet meer geworden is dan een mededeling .
Zo is bet steeds : een to weinig aan beeldende vormkracht, of misschien een grenzeloze slordigheid misvormt de gedichtjes .
De tot nu toe besproken kwatrijnen vormen een kleine minderheid en liggen bet verst van bet middelpunt van deze bundel af.
De kern naderen we reeds meer, indien we onze aandacht wijden
aan die impressies, welke slechts een aanloop lijken to zijn om tot
een moralisatie of toepassing to komen . De twee eerste regels zijn
dan vaak beschrijvend, de laatste twee betrekken bet beeld op eigen
leven of op de dood, op tijd of eeuwigheid, wereld of God .
Als de dichter bet lijk van een arme ziet uitdragen in een
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smalle kist, vraagt hij zich af, of een rijker begrafenis het scheiden
gemakkelijker zou maken (22,1) . Als hij 's nachts de lichtjes in het
dal ziet bewegen, stelt hij de vraag, wie bij dat licht zal uitrusten
(39,3) . Zelfs bij het plukken van vruchten gaan zijn gedachten naar
de achtergrond der dingen (135,2)
VIJGENTUIN IN ANATOTH

WY plukken vygen van de voile boomen,
Als bloemen geurig in hun groene schil .
Vanwaar is ons dit groot geluk gekomen?
Wat meent de Eeuwigheid weer met deze nieuwe gril?
Ook dit soort kwatrijnen is epigrammatiek van het zuiverste
soort en ons uit vroeger eeuwen goed bekend ; natuurlijk heeft De
Haan als modern dichter zijn persoonlijke ervaringen met groter
gemak en veel meer innigheid onder woorden gebracht dan de epigrammatici uit vroeger eeuwen dit deden ; het belerende en moraliserende ligt hier verscholen achter de omheining der lyriek, zoals
het bij Omar Khayyam vaak verborgen lag tussen kleurige beelden .
Telkens stoten we op de samensmelting van uiterlijke gewaarwording en innerlijk gebeuren . De dichter heeft zich teruggetrokken uit de wereld en beziet haar verwonderd en verschrikt, terwiji
daarna en daarnaast de blik zich richt op het eigen zijn .
Vanuit een dal klinkt de bruiloftsvreugde op, de nachtelijke
hemel straalt,. maar de dichter heeft noch deel aan de feestvreugde,
noch aan de rust van de nacht :
BRUILOFT TE SILOUAN

Van uit de diepe dalen
Kiinkt het wed bruiloftslied .
De Maan en sterren stralen
Min h jgend hart rust niet .

(134,3)

Deze vervreemding van het nabije leven en de hem omringende
wereld blijkt zeer duidelijk uit de talrijke kwatrijnen, die de nacht
beschrijven of bezingen, de nacht, van oudsher voor den dichter
de tijd, die hem bevrijdt van de blik op de onherbergzame wereld
en die hem ontslaat van het gedwongen contact met de mensen .
De dichter ziet de sterren, die elke nacht een andere stand innemen,
hun door God voorgeschreven (17,5) ; hij spreekt van heilig licht,
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dat door God ontstoken is (18,1) ; de nacht is zo stil, dat het een gebed
van de aarde tot God lijkt (18,2) ; het verlangen komt bij hem op zelf
als ster boven de stad to schijnen (26,4) ; het maanlicht is het Licht
van Gods gezegend aangezicht (33,2) ; de maan gaat als maatslag door
de eeuwigheid (37,3) ; de avond zal de vrede van de nacht brengen
(40,1) ; de avond is zo licht, dat Been woorden to vinden zijn, om
hem to bezingen
AVOND

Bet menschlyk woord is zwaarder dan
De bloei van de blauwe avondlucht .
Dus : dat ik niet bewaren kan
In 't lied wat door den avond zucht .

(70,1)

Dit is een merkwaardig kwatrijn en een instructief voorbeeld
van De Haans dichterlijk vermogen : allereerst valt ons op, hoe ook
hier erkend wordt, dat het menselijk woord niet in staat is datgene
uit to drukken, wat den dichter ontroert . Inderdaad is dit een armelijk kwatrijn, in het bijzonder is de derde regel onduidelijk en de
betekenis van het woordje ,dat" is slechts to gissen . Maar ondanks
deze bezwaren is het kwatrijn vol van een innerlijke strakke gespannenheid .
Naast deze rustgevende krachten van de nacht vinden we ook cen
geheel andere ervaring : de donkere uren maken den dichter vertrouwd met de dood (ioo,i) .
Maar de diepste strijd, die het leven van De Haan steeds is opgedrongen en die des nachts met vernieuwde hevigheid zijn krachten
op de proef stelt, is de strijd van ziel en zinnen ; en hier ligt het centrum
van deze geheee bundel .
NACHT

De tastende ontucht van uw teedre handen .
Het duister . . . geur van rozen en van win .
Morgen zal wroeging weder wreeder branden .
Maar heden : laat ons zalig zy"n .

(1 69,4)

Over het dichtwerk van De Haan is niet to spreken, indien wij
niet zijn homosexualiteit als een van de kernpunten van zijn leven
ter sprake brengen . Midden in zijn stads- en landschapsnotities keert
steeds de knaap of de jongen terug ; hij wordt niet moe hen met de
zachtste of verwijtendste woorden to beschrijven . Slechts zelden
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laat hij zich door de kracht der zinnen meeslepen, zonder zich to
verzetten en altijd brandt de wroeging om datgene, wat zijn diepst
begeren uitmaakt en toch niet door hem aanvaard kan worden .
Vele malen heeft de dichter zich beklaagd over de strijd, die hij
met zichzelf moest uitvechten, misschien wel het helderst en diepst
in deze regels
ZIEL EN ZINNEN

Het Oogenblik zoeken min zinnen .
En min ziel zoekt de Eeuwigheid.
Van dat mine dagen beginnen
Martelt my deze stryd.

(12,5)

Ook dit kwatrijn is litterair niet geheel geslaagd, meer betogend
dan dichterlijk en toch wordt de lezer getroffen door de krampachtige
toon en het hartstochtelijke van de bekentenis .
Het lichaam, dat in de strijd tegen de zinnen een slaaf van de begeerten werd, ondermijnt de ziel, die eeuwigheid en God wil zoeken .
Aards en hemels, om beurten geprezen en bemind, sluiten elkaar uiteindelijk nit, ook al wijst de dichter er herhaaldelijk op, dat dit
niet het geval behoeft to zijn, omdat ziel en zinnen tenslotte in God
hun eenheid vinden (io8,4) .
Het lichaam is de schat, die God aan de ziel heeftgegeven .
De ziel is de schat, die God aan het lichaam schonk .

(128,5)

staat elders ; of: ziel en zinnen zijn niet to scheiden (179,2) .
Het sterkst is deze gedachte van eenheid uitgedrukt in deze twee
regels
Geen leven komt buiten zyn grenzen uit .
Deze: Eeuwigheid, Oogenblik, Ziel en Zinnen .
Laten we trachten na to gaan, in hoeverre De Haan gelooft in een
eenheid van of een tweespalt tussen ziel en zinnen, eeuwigheid en
ogenblik .
Vele malen spreekt de dichter over de verhouding van tijd en
eeuwigheid, van mens en God . Terwijl nood, angst, weemoed en
eenzaamheid de stuwende krachten van zijn werk zijn, liggen daarin
ook de vaak wat theoretisch-dogmatische gedachten verspreid, die
een blik gunnen in de levens- en wereldbeschouwing van den dichter.
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Het is niet moeilijk uit deze kwatrijnen to lezen, dat De Haan geloofd
heeft aan de eenheid van al het zijnde . In het bijzonder is het
laatste gedeelte van de bundel vol van deze zienswijze . Telkens wordt
gesproken en zelfs betoogd over de relatie van God en mens en vooral
ook over de verhouding van God en zonde :
De menschen hebben lust en leed gescheiden .
Maar God houdt hen als dag en nacht to saam .

(157,2)

is de meest simpele weergave van deze overtuiging ; een aan het
Oude Testament niet geheel onbekende gedachte volgt hier snel
op : God heeft niet slechts het goede, maar eveneens het kwade geschapen ; deze gedachte zijn we ook in de Perzische kwatrijnen tegen
gekomen .
Min zonden zyn zonden van God in my. .. Geniet dan uw vreugde
en uw zonden vry (178,5), is een formulering, die in het volgende
kwatrijn veel heftiger klinkt, met een toon van aanklacht en tevens
een poging behelzend zichzelf to ontdoen van schuld :
ALLES GODS SCHULD

Wanneer de zonde wederom vervuld is,
• de afschuw siddert door 't misselyk bloed,
Weet ik, dat er geen schuld buiten Gods schuld is .
(182,2)
• geene misdaad, die God niet misdoet .
God is verantwoordelijk voor Zijn schepsel en zo met hem verbonden, dat Hij het niet ontrouw kan worden (184,1) : ziedaar de
conclusie na een leven vol ondragelijk lijden en verloren strijd .
Toch schrikt De Haan voor deze openlijke erkenning terug :
ANGST

Vergeef, o, God, vergeef, is het geen laster,
Dat mine zonden Uwe zonden zyn?
0, voer min voeten veiliger en vaster,
• houdt min hart van laster rein .

(184,5)

Met lijkt alsof de gedachte, waarin de eenheid van God en menselijke
zonde beleden werd, voor den dichter een laatste noodsprong was,
waardoor het zondigen naar lichaam en geest in een alomvattend
verband geplaatst werd ; dogmatisch is daarmee het kruis van zijn
leven aannemelijk gemaakt, maar toch is hij slechts in theorie tot
klaarheid gekomen .
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Zo duidelijk De Haans gedachten over God zijn, zo weinig helder
zijn ze over tijd en eeuwigheid ; hoe weinig nauwkeurig zijn conclusies ook geformuleerd zijn, toch blijkt, dat de verhouding van
tijd en eeuwigheid eenzelfde is als die van mens en God. Tijd en
eeuwigheid zijn niet to scheiden (48,5) ; Het oogenblik is 't oogenblik der Eeuwigheid. De Eeuwigheid is de eeuwigheid van het oogenblik
(51,1) is de meer paradoxale dan doorzichtige definitie, die de eerste
helft van een kwatrijn vormt . In de tijd breekt de eeuwigheid zich
baan in een onvolmaakte vorm, maar zij is ondanks haar geschondenheid to kennen : Min hart is een gebroken Eeuwigheid (95,2) . Of:
Elk Oogenblik, uit de Eeuwigheid geboren, breekt oogenbliklyk in
eeuwigheden uiteen (110,3) .
Zoals de mens door zijn zonden met God verbonden is, zo is hij
door zijn tijdelijkheid verwant aan de eeuwigheid, zo klinkt bet
telkens weer .
Maar alle overpeinzingen aangaande goed en kwaad, eeuwigheid
en did, kunnen den dichter niet tot rust brengen : in hem leeft de niet
to bezweren en met tot zwijgen to brengen angst voor bet zinnelijke,
dat hij haat en liefheeft, dat zijn herinnering met walging en extase
vervult. Zo in dit aangrijpende kwatrijn :
ANGST

Mjjn handen vol herinneringen.
Min hart doodsvol van angst .
Wat zal ik nog spelen en zingen?
De wroeging duurt het langst .

(24,5)

Ook is er een pure levensangst, een angst om bet eenzaam zijn in
de wereld, die eerst door de dood tot zwijgen gebracht zal worden :
ANGST

De wind. En de lamp waait wild.
Min Moeder leeft niet meer .
Wie zal, tot de Dood my stilt,
My hoeden voor 't wreede zeer?

(70,3)

Dit is een van de gaafste kwatrijnen, die in de gehele bundel to
vinden zijn . Een wereld van associaties (En de lamp waait wild!)
en onuitgesproken leed doemt op .
Angst voor de dood (16o,i), angst voor God (176,3) klinken in
andere kwatrijnen .
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Daarnaast is er de wanhoop van hem, die orde en gang van het
leven niet begrijpen kan en wanhoop om de nietigheid van het
tijdelijke tegenover het eeuwige (14,3) .
Het verlangen naar het eigen Joodse land en een eigen Joodse
samenleving brachten er den dichter toe Amsterdam to verlaten en
Jeruzalem op to zoeken ; maar ook deze stap brengt geen rust of
uitkomst
Ik heb vergeefs gedwaald, vergeefs geleden .
(58,2)
In Amsterdam hunkerde de dichter naar Jeruzalem, naar de klaagmuur, de geloofsgenoten, de tempel, maar eenmaal in Jeruzalem
aangekomen roept het land, dat hij verliet, hem terug . De dichter
tracht zichzelf to overtuigen, dat de rust slechts to verwerven is,
indien de ziel eindelijk rust zal vinden :
ONRUST

Vind ik to Jeruzalem rust en vrede,
Die my rustloos to Amsterdam nooit geviel?
0, vrager dwaas, met in deze of een andre stede,
Is rust of onrust, maar slechts in uw ziel.

(44,2)

Zo mag het schijnen, in werkelijkheid is het anders :
ONRUST

Onrust: wat zoude ik graag min gebed zeggen
Te Amsterdam in de Groote Synagoge .
En gij : hoe gaarne zoudt ge uw hoofd neerleggen
Tegen den Klaagmuur in gebed gebogen .

(67,3)

En als er een fluitende jongen langs komt, wordt het beeld van het
zonnige Amsterdam weer bij hem wakker en hij weet, dat dat alles
voorbij is . Zo is het ook in het overbekende kwatrijn, dat klaagt
over de onrust, die den emigrant tot wanhoop brengt, verlangende
naar Jeruzalem, toen hij in Amsterdam was, maar eenmaal in het
beloofde land gekomen, zegt hij de Nederlandse stedenaam mijmerend
voor zich uit (176,5) .
De rust in eigen ziel is hem onbekend : Maar ik ben een, die van geen
vrede weet." (58,1) ; rust in God kent hij slechts in enkele momenten .
Elke brief, die uit Holland komt, maakt het heimwee sterker en
telkens zien we kwatrijnen, die citaten uit brieven bevatten en die
hem het verlorene doen gedenken
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ZIJN BRIEF

,,De been vliegen en de roerdomp bruit
De mist trekt op, die 't lage land verhult"
Zen brief uit Holland. In het hart geraakt,
Heb ik zyn woorden tot min lied gemaakt .

(72,2)

Een enkele maal is het zelfs zo, dat het kwatrijn het bij een berijmd citaat laat :
EEN BRIEF

Zen brief.• „De boomen ryker dan ik zag,
De peren zyn als een witte boeket.
En de appelen als cozen rood . En rag
De bruine beuk tegen de blauwe lucht gezet.

(83,2)

Een tegenwicht tegen de het leven slopende krachten is slechts
incidenteel aanwezig : het krachtigst in die kwatrijnen, die de eenheid
der gelovigen in Jeruzalem bij de klaagmuur bezingen (77,4 ; 84,5 ;
116,2, enz.) .
En dan zijn er de enkele momenten van een verzinken in God,
6f van een zorgeloos bestaan in een vroege morgen :
ZORGELOOS

God schiep den vogel, die den morgen
Begroet v 0'or dat het morgen is .
Wat zal ik dan nog wroegend zorgen
Om ieder machteloos gemis?

(142,1)

De them atiek van Jacob Israel De Haans kwatrijnen roept niet alleen,
z oals we eerder schreven, associaties op aan een epigrammatische
bundel, maar telkens ook aan de Perzische kwatrijnen : vergankelijkhe id, waardeloosheid van het leven, de verhouding van mens tot God
en de lofzang op de wijn vinden we ook bier terug.
De bundel is eigenlijk het intieme reisdagboek van een emigrant, dat
begint met impr essies, welke opgedaan werden op weg naar Palestina
en vervolgens zijn er de notities over de jaren in het beloofde land
doorgebracht. Dit verklaart gedeeltelijk het weinig litteraire karakter van de verzameling, het slordige en zeldzaam openhartige
en de veelvuldige herhalingen. Met de maat staf der litteraire critiek
gemeten is er heel veel, du poetisch tekort sch iet, maar dit tekort
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wordt ruimschoots goed gemaakt door de menselijkheid en de persoonlijkheid, die de fundamenten van deze dichtkunst zijn .
B. P. C. Boutens: Hollandsche kwatrynen 1 .
De honderd kwatrijnen (een wonderlijke gift der Muzen : precies
honderd!), die Boutens in deze bundel verzamelde, zouden nooit
geschreven zijn, indien niet voordien het Perzische kwatrijn in Nederland bekend geworden was . Het is zeker niet alleen de Perzische
vorm, die hiervan getuigenis aflegt ; ook de inhoud vertoont zeer
veel overeenkomst met die der Oud-Perzische kwatrynen . De gehele
bundel heeft de verhouding van God en mens als hoofdthema .
Hieruit mag niet begrepen worden, dat we to doen zouden hebben
met een ,vervolg" op de vroegere bundel : tegen deze mening
verzet de titel zich reeds, waarin ongetwij feld de nadruk valt op
„Hollandsche" . Bij de bespreking van de Perzische kwatrijnen, die
door Boutens vertaald werden, wezen we er reeds op, dat vele gedachten, die de dichter hier ontmoette, hem niet eigen en voor een
deel niet lief waren . Nu hij hier zijn vrijheid heroverd heeft, en niet
meer behoeft to volgen, hernemen Boutens' eigen levens- en wereldbeschouwing hun rechten .
Wellicht mogen we het sterker zeggen : de Hollandsche kwatrynen
vormen een reactie op de Perzische . Het lijkt wel alsof Boutens
zich telkens to weer stelt tegen de geest, die spreekt uit de
mystieke Perzische kwatrijnen . Het was toch immers zo, dat de
mens in deze vertaalde gedichtjes slechts God kon aanschouwen,
indien hij door Zijn genade daartoe uitverkoren werd en dan flog
moest een zware weg afgelegd worden . In de eigen kwatrijnen is
een geheel ander geluid to horen : de uitverkoren mens leeft in Gods
nabijheid ; over de strijd om zelfverloochening en wereldverzaking
wordt nauwelijks meer gesproken . Het is alsof de dichter zich wreken
wil op die gedachten, welke het schepsel in een onwaardige toestand
van afhankelijkheid plaatsten :
Een lange weg naar U gewezen wordt,
Die door zyn tolnaars aangeprezen wordt . . .
Ik vond U maar by Coeval en genade,
En alafsnydend was het pad en kort.

(xnII)

Dat door Gods genade de weg, die tot Hem leidt, betreden kan
1.

Haarlem, 1932 .
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worden, vinden we ook hier, maar „de lange weg", waar de
,,tolnaars" (dat zijn de dogmatische godsdienstleraren) over spreken,
kent de dichter niet meer . Wat de Oud-Perzische kwatrynen onvergetelijk maakt, de klare en hoge toon der zielsverrukking, horen
we hier niet . De extase, die het resultaat was van ontzaglijke inspanningen, welke de mens zich getroosten moest om God eenmaal
to aanschouwen, ontvangt de dichter hier „bij toeval". De voorbereidende excercities zijn overbodig geworden : die omweg is goed
voor de andere mensen .
Telkens zien we, hoe de dichter zich verheft op de bijzondere
genade, welke God hem verleent . Niet dat God steeds in 's dichters
nabijheid vertoeft : ook in deze kwatrijnen is God soms ver of en
soms nabij ; Zijn komst is onverwacht . Maar de verbondenheid met
Hem is zo weinig een telkens opnieuw geschonken genade en zozeer
een in bet wezen der dingen liggende vanzelfsprekendheid, dat we
ons steeds weer verwonderen over de zelfverzekerde toon, die uit
deze kwatrijnen opkhnkt.
Laten we bet met een voorbeeld toelichten . We citeerden bij de
bespreking van de Oud-Perzische kwatrnen die regels, welke ervan
spraken, dat God iets van Zijn verborgenheid toonde in de mens .
Een zwakke glans van het goddehjk licht was in bet schepsel to
zien en iets van bet goddelijk mysterie werd in de mens aan de
dag gelegd.
En nu hier
Gij laat my nimmer in den steek : Uw groeten
Brengen de duizenden die my gemoeten :
Zij weten zelf niet van hun boodschap af,
Maar woordlyk dragen ze over wat zy moeten .

(Lxxxvu)

Het prachtige clair-obscur van het Perzische kwatrijn heeft plaats
gemaakt voor bet volle daglicht . De mens is niet meer wat hij daar
was, maar is nu nog slechts het onbewuste werktuig, dat de verbinding vormt tussen God en de uitverkorene, de enig uitverkoren
mens. De duizenden brengen onwetend hun groeten van God over
aan den dichter, die het middelpunt schijnt van de gehele schepping
en aan wien bet mensdom dienstig is als een soort estafette-ploeg
tussen God en hem . Dat is een aftakeling van bet Perzisch wereldbeeld ten gunste van een enkel individu, dat door toeval of genade
een dergehjke uitzonderingspositie inneemt. Wij zouden met deze
situatie vrede hebben, indien de kwatrijnen hierdoor zouden winnen,
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maar dat is niet bet geval : de bodem wordt dor en onvruchtbaar
en bet poetisch gewas ondervindt daar de gevolgen van . Zo is bet
in dit en ook in andere kwatrijnen : ,ik" heb de weg naar U kunnen
afsnijden, „ik" heb niets met de andere mensen gemeen dan alleen
bet uiterhjk, ,ik" draag uw schroeiend merk, zij niet . Flier horen
we de toon, die ons zo goed bekend is uit bet werk van de Tachtigers,
in bet bijzonder van Kloos . De scheiding tussen God en wereld valt
zo, dat de dichter als eenling aan de kant van God staat . Tussen God
en hem speelt zich alles of en de rest heeft bet toezien .
Maar bet is niet alleen bet mystieke element, dat Boutens in deze
bundel (volkomen in strijd met zijn overige werk) van zijn eigenlijke
gloed heeft beroofd, door de bijna zakelijk uitgesproken verzekerdheid, ook de ons bekende gedachte van de eeuwige stof vinden we
bier slechts in een bizar toegespitste vorm terug
Ik heb Uw schepsel nimmer aangerand,
Uw maaksel niet gekorven of ontmand;
Het komt in zyn geheel weer tot de smeltkroes,
En niets ontbreekt er dan een enkle tand .
(Lxxxxvl)
Deze - niet bedoelde - tandeloze humor en deze vals vernuftige
transpositie kunnen toch niet serieus gemeend zijn .
Er zouden nog vele citaten to geven zijn, die een dergelijke ontluistering van bet Perzische kwatrijn ton en, maar we willen bet bij
deze enkele voorbeelden laten . Liever wijzen we nog op twee reeksen
kwatrijnen, die verspreid in de bundel to vinden zijn en die Boutens
weer laten zien van zijn beste kant .
Allereerst willen we iets zeggen over die kwatrijnen, die een
menselijker geluid laten horen en spreken van de strijd tussen ,aards"
en ,hemels."
Om elke span die 'k streef naar U to groeien,
Heb 'k worteldieper my in de aard to schoeien . . .
Moet nog zyn laatste lenten in dit land
Uw oude hout in dubble weelde bloeien?
(Lxxuu)
Prachtig is bier de gedachte ver-beeld : de boom, die omhoog
groeit, kan dit slechts door dieper wortel to schieten ; zo kan de mens
God dan alleen meer naderen, indien hij zich vaster aan de aarde
vastklampt. De inhoud van dit kwatrijn sluit zich geheel aan bij de
gedachtengang van Boutens, zoals we die uit zijn andere gedichten

18 8

NEDERLANDSE KWATRIJNEN IN DE MODERNE LETTERKUNDE

kennen ; toen hij de Perzische dichters volgde, moest hij zijn eigen
wereldbeschouwing ten dele prijs geven ; maar her en in vele andere
kwatrijnen uit deze bundel geeft hij in uiterst korte vorm zijn eigen
inzichten weer . De aarde is hem veel meer dan een ,doorgangshuis,"
zoals de Perzische dichter haar vaak noemt ; wie de aarde lief heeft
en haar schoonheid bemint, zal de weg tot God tegelijkertijd duidelijk zien . Zo kan de dichter zeggen, dat ,het oude hout in dubble
weelde" bloeit .
Dezelfde gedachte vinden we in het achttiende kwatrijn : Gods
wezen kan de mens reeds ,voorbeleven" in de schoonheid van de
wereld .
Als we deze grondgedachte van Boutens' werk voor ogen houden,
wordt het ons eerst recht duidelijk, hoe ontzaggelijk ver verwijderd
de dichter was van het wezen der Perzische kwatrijnen .
Het tweede, dat nog onze aandacht verdient, is de magistrale
wijze waarop Boutens een oneindige ruimte weet to scheppen, het
peilloze van heelal en eeuwigheid weet to suggereren
Wegsterft het dun geteem der koppelaars . ..
Wegbleekt elk schamel dek, aardsch en onaardsch . . .
Niets dan de leege bruggen van de scheemring
Tusschen den nachtmot en zyn sterrekaars.
(c)
Aldus luidt het slotkwatrijn . Voor de uitverkoren mens valt, zodra
hij zijn uitzonderlijke positie in het heelal als zodanig beleeft, al het
bijkomstige weg . En daarvoor in de plaats schuift zich het visioen
van de mateloze afstand, waarover met onweerstaanbare kracht
het schepsel aangetrokken wordt tot zijn Schepper . Is eenmaal deze
afstand afgelegd, dan zal het schepsel in de vurige gloed van God
verbranden en opgaan . Nu is God nog een onnoemehjk ver verwijderd lichtpunt en tussen Hem en de mens is de ontzaggehjke leegte,
,,de leege bruggen van de scheemring ."
Naast de wrange en vaak hooghartige toon van vele tegenover
de medemens discriminerende kwatrijnen, zijn wij des to dankbaarder voor die zuivere schoonheid van anderen, waarvan we een
enkel voorbeeld aanhaalden .
C. E. Du Perron : Filter 1
Het kan problematisch lijken, of het juist is tussen de meest illustere
dichters onzer letterkunde tenslotte nog enige aandacht to wij den
1 . E . Du Perron : Parlando p . 31 vv - Rijswijk, 1941 .
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aan de kwatrijnen van Du Perron . Deze dichter neemt een eigenaardige plaats in onze poezie in : zijn dichterlijk oeuvre is slechts gedeeltelijk, en dan nog vaak grim- of glimlachend erkend . Bovendien
behoort hij niet tot de grootmeesters van het vierregelige gedicht
en hij heeft slechts, toen een dichterlijke gril het hem ingaf, enkele
kwatrijnen geschreven.
Wij zijn echter van mening, dat deze uiting van Du Perrons dichterschap een zo volkomen eigen geluid laat horen, dat een korte bespreking bier niet achterwege mag blijven .
In Februari 1925 schreef hij 49 kwatrijnen, die onder de titel
Filter verschenen en waarvan er 39 to vinden zijn in zijn verzamelde
gedichten. Om precies to zijn : van 28 Januari tot 17 Maart schreef
hij elke dag een kwatrijn, zoals ook het eerste van de reeks meedeelt :
ledre dag een kwatryn, niet meer,
als vrucht van 't wroeten in min haren .
Zou het zin hebben gedichtjes, die op een dergelijke wijze als dagtaak geschreven zijn, een diepere betekenis toe to dichten, dan men
aan ulevellenrijmen pleegt to schenken? In ieder geval zou het mogehjk wezen, aan- en kanttekeningen to maken, analyses to beproeven,
terwijl de overtuiging sterk zou leven, dat strijk en zet vergissingen
begaan werden. Analyses zouden wat dwaas afsteken bij deze surrealistische en vaak op wartaal gelijkende gedichtjes . Inderdaad zou
het de gemakkelijkste oplossing zijn deze kwatrijnen naar het gebied
van de onzin to verwijzen, ware het niet, dat dit tot de onmogelijkheden
behoort alleen reeds wegens de zeldzame kleurrijkheid en onmatige
verbeelding, die uit de kwatrijnen spreekt . Een ongebruikelijke
soepelheid van begrip en waardering is nodig, om deze vierlingen
bij eerste en zelfs herhaalde lezing to aanvaarden als poezie . Met
hoge motief van eeuwige kringloop der stof, of van de goddelijke
liefde leeft niet in Du Perrons kwatrijnen, waaruit niet geconcludeerd kan worden, dat ze dus op een lager, want alledaagser, peil
staan .
Du Perrons dichtkunst is de poezie van bet getormenteerde hart,
in de onverbiddelijke klauwen van het intellect, van de scherpe
meedogenloze redenering . Hij neemt waar met de ogen, die zich
niet mogen afwenden, die met mogen schreien en die niet mogen
verraden, dat tranen achter de strakke oogleden branden, dat het
woelige hart snel en pijnlijk klopt en de keel zo toegesnoerd, zo
hees is, dat korte, snelle, heftige woorden bang en struikelend van de
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lippen stromen . Hoe teder, hoe dapper, hoe schrander en verlegen
is deze dichter geweest.
Over de vorm is niets meer to zeggen : vierregelige gedichtjes
met twee omarmende en twee gepaarde regels .
Sommige der kwatrijnen geven een moment, een enkele observatie, die zeer wel in vier regels afgedaan kan worden . Het is dus
niet een grootse gedachte, in enkele regels gesublimeerd, maar een
snapshot, waar men vaak diepere achtergronden in vindt of vaker
speurt, maar die ook wel eens om het zuivere woordplezier geschreven zijn en dan neigen naar de vocalise in het kort :
Julie, Marie, Marie, Julie,
Simona heeft een vacs gebroken,
Marie, wie heeft er kwaad gesproken
en wie gejokt van jullie drie?

('7)

De klanken van dit kwatrijn zijn belangrijker dan de feitelijke inhoud, die nauwehjks bestaat .
Een ander uiterste is het volgende
Ik heb met eerbied het portret
van Vader uit de list genomen,
waar zoveel stof was ingekomen,
en toen weer in de list gezet.

(29)

Dit is het enige kwatrijn in de reeks en misschien wel het enige
in Du Perrons gehele lyriek, dat aan het gevoel bijna de vrije teugel
laat, maar dan toch nog altijd zo, dat niemand hem hierop kan betrappen : er is nog juist niets ,gezegd", het blijft bij een mededeling .
Geen kwatrijn van onze grootste dichters, waarin het Teed van
sterfelijkheid en eenzaamheid beleden wordt, heeft ooiteendergelijke
indringende en hopeloze reactie opgeroepen als deze, terloops gedane,
haast zakelijke mededeling . Wij wagen het to zeggen, dat een zo
verbluffend meesterschap over het dagelijkse woord, zijn weerga
in onze poezie niet vindt . Een uiterste eenvoud en een uiterste tederheid, de zuiverste ontroering zijn in vier regels verenigd .
Gruwzaam, obsceen en vlijmend is het volgende :
Wanneer in 't lommer der abelen
Zij eindelik zal zyn beland,
zal Zij met lieverige hand
de puistjes van min wangen strelen .

(26)
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Slechts in de meest lyrische woorden zou over deze regels, die van
elke lyriek gespeend zijn, kunnen gesproken worden . Het hart,
dat het lommer der abelen zo bitter zoekt en de schaduw en geborgenheid der liefde zo knagend verlangt, en dat niet kan aanvaarden, niet mag verzwakken en niet wil vergeten, ziedaar de ondertoon van dit slechts schijnbaar walgelijk kwatrijn .
We laten de vele buitenissigheden en diepzinnigheden verder
rusten ; alles kan zeker niet met een korte analyse verklaard worden .
Vaak is er voor verstandelijk begrip geen plaats, nu zoveel geofferd
is aan klank en kleur en de dichter steeds opnieuw zich verhult in
de mantel van een barbaarse symboliek . Du Perron heeft er zich
steeds voor gewacht, zichzelf in de geijkte taal der poezie to openbaren
De klacht van rozen door de nacht,
door wind verkracht, en van seringen
to zingers met veel handenwringen,
maar neen, wy hebben ons bedacht .
Du Perron heeft met vaste hand de taal gebruikt als een reeks
verhullende symbolen : achter het beeld van deze dichtkunst van
rauwheid en ondichterlijkheid doemt een andere wereld op .

HOOPDSTUK V

NEDERLANDSE VERTALINGEN VAN SPAANSE COPLA'S
We dienen onze aandacht tenslotte nog to richten op de Nederlandse
vertalingen van Spaanse copla's . Copla's zijn in verreweg de meeste
gevallen vierregelige gedichtjes . Een enkele maal wordt van deze
vorm afgeweken : de uitgave van onze voortreffelijkste en meest
uitvoerige coplavertaler, Hendrik De Vries, 1 geeft enkele voorbeelden, die drieregelig zijn, terwijl er ook gedichtjes zijn van meer
dan vier regels .
Albert Helman 2 geeft in zijn inleiding bij vertaalde Spaanse
poezie de volgende omschrijving van deze Spaanse dichtvorm : ,In
een meer gespecialiseerde zin zijn copla's vierregelige puntdichten
of lyrische liedjes, die gepaard of gekruisd rijmen (het meest
a-b-c-b) en die gewoonlijk acht-lettergrepig zijn ." 3 Ook in Helman
vertalingen treffen we een enkele maal een andere vorm aan . Hetzelfde zien we bij Werumeus Buning 4.
Over de vorm deelde Hendrik De Vries ons mee, dat de vierregelige copla's het meest voorkomen ; de kwatrijnvorm is overigens een
litterair verschijnsel, want men hoort, indien de copla's gezongen
worden, zes regels. Zowel in Aragon als in Andalucia is men namelijk
gewoon, eerst de tweede regel to zingen, daarna de gehele copla
en eindelijk of de slotregel, of een andere to herhalen . Om deze
herhalingen to vermijden voegen de zangers er valse regels aan toe,
die de tekst niet verbeteren en die daarom door De Vries weggelaten
zijn .
Men zou verwachten, dat over deze bekende en zo populaire
dichtsoort veel geschreven zou zijn, maar dat is niet het geval.
Over de vorm vonden we niet meer dan hierboven is meegedeeld .
Hoe het ontstaan en de ontwikkeling gedacht moeten worden, is
niet met zekerheid bekend . In ieder geval is het een zeer oude vorm
van de Spaanse volkspoezie . De Vries meent wel, dat de in de tegenwoordige tijd gezongen copla's van betrekkelijk jonge datum zijn :
vermoedelijk vormen zij varianten op oudere en vergeten copla's
en soms zijn ze opgebouwd nit verschillende andere. Hieruit kan
1 . Hendrik De Vries : Coplas, Amsterdam-Mechelen, z .j .
2 . Albert Helman, De put der zuchten, Arnhem-Amsterdam' 1941 .
3 . t .a .p . p . 211 .
4 . Zie J . W. F . Werumeus Buning, Ver-Camelde Gedichten, Amsterdam, 1941,
p. 233 .
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afgeleid worden, dat de inhoud door de ceuwen heen een zekere
stabiliteit vertoont, een verschijnsel, dat ook kenmerkend is voor de
Perzische kwatrijnen .
Zo zijn de copla's een anonieme volkspoezie, zoals slechts in primitievere samenlevingen gevonden wordt .
Hoe nauwkeurig de vertalingen van dergelijke gedichtjes ook
mogen zijn, we dienen wel voor ogen to houden, dat we to doen
hebben met een litteraire vormgeving van moderne Nederlandse
dichters, die over een taalbeheersing en litteraire cultuur beschikken,
welke zeer ver of staat van een primitieve volkspoezie .
Fr zijn aan een dichtkunst, die in het volkshart en de volksmond
ontstaat, ontzaglijke voordelen en eveneens niet geringe nadelen
verbonden voor den Nederlandsen lezer uit de twintigste eeuw . De
voordelen zijn to zoeken in de rijke, uitbundige vormgeving, in de
ongetemde hartstochtelijkheid, in het bloedwarme, wat voor een
modernen dichter een bron van inspiratie en verjonging kan betekenen. Het verloren paradijs van de simpele directheid wordt hier
opnieuw ontdekt. Dat achter deze directheid een zelfde diepte van
gevoelens kan schuilen als in een geraffineerd kwatrijn van Boutens,
behoeft geen betoog.
De nadelen van een zo uitgebreide bundel copla's, als Hendrik
De Vries ons gaf, bemerkt de lezer, indien hij er zich toe zet de gehele verzameling door to lezen : het mag misschien van een verdorven intellectualisme blijk geven, als we bekennen, dat na verloop
van tijd onze aandacht begint to verslappen . Dit kan ten dele verklaard worden door de vierregelige vorm, die, indien de inhoud
niet in eerste instantie reflexief is, to kort blijkt to zijn om de aandacht
lang to boeien . Maar een veel belangrijker punt is dit : copla's zijn
niet gemaakt om in grote hoeveelheden gelezen to worden, maar
men moet ze horen zingen en zien dansen.
Met dit feit voor ogen staan de zaken heel anders . Onze litteraire
kwatrijnen vragen niet om de steun van muziek : componisten, die
het werk van Leopold of Boutens zouden ,verrijken" met een melodie, zouden een overbodig werk doen . Muziek, poezie en dans
mogen eens in een ongedeelde cultuur een organische eenheid
hebben gevormd (voor ons nog slechts to beleven in de opera, die
niet toevallig de meest populaire kunstuiting is), voor het moderne litteraire gevoel bestaat deze eenheid - misschien helaas - niet
meer.
De kracht en de gloed van de copla's kunnen wij ons bij benadering
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voorstellen, indien we luisteren naar Spaanse liederen . Zodra muziek
de poezie steunt en draagt, veranderen spoorslags onze litteraire
eisen . Zelfs de meest voorname poezieaestheet kan genieten, om een
Nederlands voorbeeld to geven, van een liedje bij de harmonica .
Wie wel eens een Spaanse guitaar heeft horen juichen en kreunen,
als is het maar op een gramofoonplaat, en daarbij de wonderlijke
zangstemmen heeft gehoord, kan zich min of meer voorstellen,
wat copla's in werkelijkheid kunnen zijn.
Voordat we iets nader ingaan op de Nederlandse coplavertalingen,
willen we herinneren aan de Spaansche Wysheit van Huygens : 1309
meest tweeregelige vertalingen van Spaanse spreuken, met hier
en daar een verdwaald kwatrijn, dat dubbel zolang is als het Spaanse
origineel . De zeer bondige Huygens was enkele malen niet in staat
de kortheid van deze spreuken to evenaren . Vele van deze gedichtjes
vertonen een affiniteit met de copla's, indien althans de moralist
Huygens tot zwijgen to brengen was .
Zoals we bij het puntdicht telkens den dichter zelf aan het woord
hebben gelaten om hem een rijmende definitie van zijn dichtsoort
to laten geven, zo willen we ook hier enkele voorbeelden aanhalen
van copla's op copla's .
Hendrik De Vries geeft als inleiding op zijn bundel het volgende
gedichtje :
Al zong ik het heele jaar door,
ledere dag duizend keer,
En al had het jaar dertien maanden,
Hetzelfde lied kwam niet weer .
daarmee de onuitputtelijke rijkdom der volkspoezie aangevend . De
tweede copla is belangrijker : deze geeft het wezen van deze dichtkunst zo voortreffelijk weer, dat het onmogehjk lijkt een definitie
to formuleren, welke treffender en directer is : de wijsheid van deze
poezie mag ruwer zijn dan die der geleerden, maar zij is ook „edeler,
guller en ronder"
't Volkslied groeit als een eeuwenoud wonder :
Ook in ruwheid en dwarsche verkeerdheid
Spreekt het edeler, guller en ronder
Dan veel verheven geleerdheid .
En de derde, niet vierregelige, copla bevat het diepste geheim van
elk lied : het meezingen van een lied, dat de mens onderdeel maakt
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van cen groter geheel, zondert hem tegelijk van de anderen of en
doet hem eenzaam mijmeren over de betekenis der woorden, die hij
onderzoekt op hun eigenlijke waarde ; zo wordt het door velen gezongen lied de zucht, die uit eigen ziel oprijst :
Liedren, mymrend meegezongen,
Spreuken, peinzend nagewogen,
Worden, door geheim vermogen,
Zuchten, eigen ziel ontwrongen,
Tranen ook, uit eigen oogen .
Deze individualiserende trek lijkt kenmerkend voor de Spaanse
volkspoezie : het persoonlijk-lyrische is voor haar karakteristiek .
Deze eigenschap miste het Nederlandse puntdicht in de meeste gevallen . Nog scherper komt deze eigenschap uit in het openingskwatrijn van het bundeltje Voor twee stuiver anjelieren, van Werumeus Buning :
Een copla is heet als vuur
• duurt maar drie seconden
Kort als de steek van een mes
• wie ze maakt draagt de wonde .
Natuurlijk denken we hier aan het Nederlandse steekdicht, waarvan
het felle en venijnige de kern vormt; maar niet den toehoorder of
den lezer wordt een steek toegebracht in het Spaanse liedje, maar
den maker : de copladichter treft in laatste instantie zichzelf .
Elders lezen we :
Een copla is een zucht
Van wie to trots is to zuchten .
Ook deze prachtige regels zijn instructief: de zucht waarvoor de
dichter zich geneert, kristalliseert tot een gedichtje (wat we ook bij
Jacob Israel De Haan lazen) .
Van een wonderlijke paradoxale bekoring is ook dit kwatrijn,
dat speurt naar het wezen van deze poezie :

• zyn meer coplas geschreven
Dan er sterren staan in den nacht.
De wereld is donker gebleven,
Daarom schryf ik vannacht. 1
1 . Zie J . W . F. Werumeus Busing, t .a.p . p . 233.
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Hier spreekt de dichter over de diepste betekenis der poezie . Zij is
nutteloos en niet in staat de donkere werkelijkheid in feite to veranderen en toch kan dit hem niet verhinderen zijn beelden to vormen
en gedachten uit to spreken : de wereld blijft donker, de copla's
brengen geen licht, maar de dichter werkt koppig voort .
De geciteerde vijfregelige copla van De Vries vindt bij Buning
zijn supplement :
Wat is de pracht van een copla?
Dat iedereen zegt : dat zei ik!
Dat de dichter betaalt met zyn Wed,
En dat iedereen zegt : dat ly ik 1 !

Wij vinden hier een zelfde grondgedachte : bet lied van bet yolk
is bet lied van bet eigen, persoonlijke leven .
Hoe uitgebreid en gevarieerd de inhoud van Hendrik de Vries' coplaverzameling is, bewijst de uitvoerige ondertitel : Zeven honderd Strydliederen, Kerkelyke liederen, Passieliederen, Spreuken, Vermaningen,
Beschuldigingen, Soldaten- en Gevangenisliederen, Liefdesmymeringen,
Serenades, Klachten, Schimp- en Vloekverzen, Kinderrymen, Studentenliederen, Fu fiederen, Bezweringen, Dreigementen en Tumulten van het
Spaansche yolk .

Wij kunnen elk der groepen hier niet bespreken en een indeling,
zoals we die beproefden voor het Nederlandse epigram, zou schipbreuk lijden . En wel om deze reden : de copla's vormen, ondanks
hun uiterlijke gevarieerdheid, veel meer een geheel dan een puntdichtverzameling . Het epigram was vaak een gelegenheidsgedicht,
een poezie der uiterlijkheid, de copla's zijn altijd in de eerste plaats
lyriek en deze lyrische grondtoon is zo overheersend, dat een indeling naar uiterlijke kentekenen moet falen .
Daarmee is de bijzondere plaats der copla's temidden der kwatrijnen getekend : noch een uiterlijke aanleiding, noch ,bet zinnende
verstand" zijn de oorzaak van ontstaan, maar de bewogenheid van
het hart om eigen en anderer leven laat den dichter zingen en treuren .
Hoewel er tussen de verschillende soorten copla's geen nauwkeurige grenzen getrokken kunnen worden, komt bet ons toch voor,
dat de liefde de boventoon voert en dat in bet bijzonder bet liefdesleed zeer vaak bezongen wordt . Het smachten naar en bet treuren
om de geliefde vinden we in de meest fantastische modulaties, zo
1 . t.a .p . p . 238 .
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direct uit het hart, zo door en door romantisch, zo zonder enige
terughoudendheid, dat elkeen zich gewonnen moet geven .
En leen me het licht uwer oogen
voor 't stemmen van min guitaar .t
kan geen dichter nit onze tijd meer zeggen, maar hier draagt bet de
bekoring van romaneske eenvoud ; en in de copla's is het nog mogelijk, dat de minnaar de naam van zijn geliefde in de sterren leest .
De liefde is oak bier een onuitputtelijke bron van vermaak en spot :
Ik hoorde van een priester :
„jij bent rank als een anjelier ."
Ik zei : ,Eerwaarde vader,
Dat staat zeker niet in 't brevier" 2.
Dit kwatrijn staat dicht bij onze puntdichten, met dit verschil, dat
de moraal hier verzwegen aanwezig is .
Ook het religieuze element is een belangrijke plaats ingeruimd,
of liever : het vormt de achtergrond, waarvoor het gewone leven
zich afspeelt, en het is ook het zuurdesem, dat het gehele bestaan
doortrekt . Verdriet en vreugde, opstandigheid en gepassioneerdheid
zijn aardse levensfuncties, welke de mens slechts gedeeltelijk en
tijdelijk vervullen, maar nooit het laatste woord spreken . De copladichter weet zijn bestaan geborgen in de goddelijke gang der levensen wereldgebeurtenissen, waardoor bij tenslotte niet verantwoordelijk is voor zichzelf en zijn medemensen . In deze ongeschonden en
een eenheid vormende levens- en wereldbeschouwing heeft alles
zijn eigen plaats . Juist door deze omstandigheid zou het onjuist zijn,
de thematiek der copla's uiteen to rafelen, waarbij gescheiden zou
worden, wat niet to scheiden is .
Wat de copla's van alle andere kwatrijnen onderscheidt is, dat
de Spaanse dichters in staat zijn in vier regels de zuiverste lyriek to
laten opklinken . Bijna op elke bladzijde van de verzameling van
Hendrik De Vries vinden we er voorbeelden van . We citeren nog
een willekeurig voorbeeld :
Wanneer ik je draag in min armen
Denk ik vaak in stilte na :
Wie zal over jou zich erbarmen
Als ik misschien sterven ga?
1 . Hendrik De Vries, t .a.p . p . 30 .
2 . t.a .p. p.77 .
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Een enkel woord nog over de verschillende vertalingen van de
copla's in het Nederlands . Helman vertaalde er slechts een gering
aantal en daarom lieten we zijn werk hier buiten beschouwing . De
vertalingen van Werurneus Buning zijn in het algemeen minder dan
die van De Vries : het puntdichterlijke en het haast stotend „volkse,"
ongetwijfeld een karat van deze gedichtjes, overheerst zozeer, dat van
het zuiver lyrische minder to bespeuren is . Het komt ons voor, dat
I4endrik De Vries het wezen der oorspronkelijke copla's het meest
benaderd heeft. Zijn bundel is werkelijke volkspoezie gebleven :
ongelijk van waarde, vermoeiend door het weinig geselecteerde,
maar in zijn eindeloze variatie van stemmings- en gemoedsbeelden,
in donkere en tegelijk lichtende toon, een zeldzame verrijking van
onze moderne, vaak to zwaarwichtige, poezie .

SAMENVATTING
Hiermede is ons onderzoek naar het Nederlandse vierregelige gedicht
tot een einde gekomen. Volledigheid hebben we niet nagestreefd :
het was niet onze bedoeling een verzameling aan to leggen van alle
in deze dichtvorm geschreven poezie.
Edgar Allan Poe schreef - en dit was ons uitgangspunt - over de
grenzen, welke aan poezie gesteld zijn ; hij meende, dat een zekere
lengte noodzakelijk is . Naar onze mening was de limiet, die hij
stelde, niet in overeenstemming met de resultaten, die gedurende
eeuwen door vele dichters bereikt zijn . Maar ook bleek ons telkens
weer, dat het kwatrijn slechts beperkte uitdrukkingsmogelijkheden
aan den dichter schenkt . Afgezien van de vele kwatrijnen, die litterair
geen of zeer weinig betekenis hadden, bleef er een betrekkehjk klein
aantal over, dat die eigenschappen bezat, welke de poezie van alle
tijden kenmerken .
Het kwatrijn troffen we in vele verschillende dichtkunsten als een
grondvorm der poezie aan . Enkele voorbeelden werden aangehaald
uit de Indische poezie en het zou een kleine moeite zijn nog enkele
honderden voorbeelden uit de Boeddhistische poezie to citeren. Ook
Java kent een zeer oude vierregelige vorm, pantoen geheten . De
oud-Griekse volkspoezie, die wij in onze studie buiten beschouwing
lieten, kent onder meer vierregelige erotische kinderliedjes en Sappho
heeft, zoals vaak is opgemerkt, deze populaire kwatrijnen overgenomen en in litteraire vorm gebracht in haar weefliedje van het
meisje, dat de spoel niet kan laten gaan, omdat ze maar aldoor verlangt naar haar liefste, en in de klacht van die andere, die vergeefs
in het middernachtelijk uur - de maan is al onder - wacht op haar
lief r . Over de Griekse epigrammatiek werd uitvoerig gesproken,
niet zozeer omdat deze dichtkunst een directe invloed gehad zou
hebben op onze epigrammatici, maar omdat in deze rijke poezie
de mogelijkheden van het kwatrijn zo duidelijk gedemonstreerd
werden . Dat door middel van de Latijnse vertalingen uit de Renaissancetijd de inhoud van de Anthologia Graeca toch meer bekend
geweest is, dan wij hebben kunnen nagaan, lijkt waarschijnhjk .
Vermelding dient ook een louter uit kwatrijnen bestaande verzameling van sententieuze poezie, in het Grieks geschreven : Tetrasticha gnomica van Gregorius Nazianzenus (vierde eeuw na Christus),
1 . Zie : Dr J . D . Meerwaldt, Gedichten en fragmenten van Sappho, Centaur,
1946, p . 652, 654 .
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een veel gelezen en nagebootst werk. Uit de negende eeuw na Christus
stamt een in dezelfde vorm gegeven bewerking van de fabels van
Aesopus door Ignatios Diakonos . Wat de Romeinee poezie betreft,
wezen we op Martialis, die in het bijzonder satyrische kwatrijnen
en ,puntdichten" schreef. Hoezeer het vierregelige gedicht in de
tijd van dezen dichter representatief is geweest, bewijst Lib . VII,
Lxxxv van zijn epigrammen, waarin distichon en tetrastichon in
het bijzonder genoemd worden . Ook in de middeleeuwse latijnse
poezie is het kwatrijn een zeer veel voorkomende vorm . Bij Jeremias
De Decker ontmoeten we den dichter Ausonius (vierde eeuw, welke
door den eerstgenoemde enkele malen vertaald werd . Ausonius
schreef vele vierregelige gedichten, o .a. Tetrastichon authenticum de
singulis mensibus opgenomen in de Anthologia Latina .
Dat deze voortdurende beoefening van het kwatrijn door in
Grieks en Latijn schrijvende dichters uit Middeleeuwen en Renaissance onze dichters nit de zestiende en zeventiende eeuw beinvloed
heeft, spreekt vanzelf. Het nauwkeurig nasporen van deze relaties
zou een onderzoek ten voile waard zijn .
Terloops zij hier ook vermeld, dat de oudste Duitse dichterlijke
overlevering gedeeltelijk in kwatrijnvorm geschreven is (Die Merseburger Zauberspruche) .
Het vierregelige epigram komt in onze letterkunde na de Renaissance tot grote bloei, zeker onder invloed van de ontdekking
der Romeinse epigrammatiek ; het feit, dat de Romeinen de Griekse
naam epigram overnamen, laat reeds zien, hoezeer deze gedichtjes
op Griekse voorbeelden teruggaan .
Wij bespraken onze vierregelige epigrammen in eenzelfde volgorde als de Anthologia Graeca heeft en zagen, dat in grote lijnen een
treffende overeenkoinst to bespeuren was .
Een nieuwe bloeitijd beleeft het vierregelige gedicht, als via Engeland en Frankrijk het Perzische kwatrijn zijn intocht doet . Eerst
clan krijgt de naam „kwatrijn" burgerrecht in onze poezie . Voordien
werd een enkele maal gesproken over ,vierling," maar deze betiteling
leidde een bloedloos leven in woordenboeken ; de dichters voelden
blijkbaar weinig voor deze term, die to veel associaties opwekte .
Wie nu kwatrijn zegt, denkt aan Omar Khayyam, denkt tevens
aan die wonderlijke vorm, welke zijn gesloten karakter ontleent
aan een volmaakt rijmschema . Maar niet alleen de vorm lijkt voor
goed vastgesteld to zijn, ook de inhoud beperkt zich tot enkele
themata, die ook Omar Khayyam reeds gebruikte : het kwatrijn
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werd de vorm van wijsheidspoezie. Reeds bij de Nederlandse epigrammatici bemerkten we, dat de beste kwatrijnen ook daar verzadigd waren van een gelaten en tegelijkertijd critische levenshouding.
Over het levee van Omar Khayyam is weinig bekend en welke
kwatrijnen, die op zijn naam stonden, ook werkelijk van hem afkomstig waren, bleek niet met zekerheid gezegd to kunnen worden.
Wel weten we, dat het Perzische kwatrijn in oorsprong een epigrammatisch karakter heeft gedragen, en dat de voorliefde voor woordspelingen, die in geen der vertalingen tot uiting komen, ons herinnert
aan het puntdicht .
De prachtige vertalingen van Leopold en Boutens, hoogtepunten
van onze rijke poezie, bespraken we uitvoerig . Leopold was de eerste
in onze letterkunde, indien we Bilderdijk buiten beschouwing laten,
die de grote betekenis van deze reflectieve gedichtjes begreep . Naar
onze mening is zijn vertaling nimmer overtroffen . Ook kwatrijnen
van andere Perzische dichters werden door Leopold en Boutens
vertaald.
Het Perzische kwatrijn heeft een diepgang van gedachte, die de
Nederlandse epigrammaticus zelden bereikt heeft . Of de kwatrijnen
van Omar Khayyam door de vele vertalingen langzamerhand een
ander karakter hebben aangenomen, dan ze oorspronkelijk hadden, is
een vraagstuk, dat door ons niet tot een oplossing to brengen is .
Als Nederlandse dichters, na de vertalingen van Perzische kwatrijnen,
zelf kwatrijnen gaan schrijven, staat hun bijna steeds het Perzische
voorbeeld voor ogen . Aan de vorm wordt niets veranderd en de
thematiek keert eveneens, naar wezen onveranderd terug . De vorm
wordt gevoeld en erkend als de hoogst bereikbare .
Dat de inhoud zo stabiel is, kan uit twee oorzaken verklaard worden :
ongetwijfeld heeft de gedachtenwereld van den Perzischen dichter
zelf een grote bekoring voor de moderne mens, maar bovendien
lijkt de vorm wel bij uitstek geschapen voor de dichterlijke weergave
van een problematische gedachte, die, zich aansluitend bij de vorm,
aphoristisch-paradoxaal gesteld en in zekere zin tot een oplossing
gebracht wordt. We mogen niet verwachten, dat een dichter in vier
regels een werkelijk antwoord kan geven op de meest elementaire
levensvragen . Dat is niet de taak van de dichtkunst . Onder oplossing
willen we verstaan een dichterlijke vormgeving van het probleem .
Het feit alleen al, dat het probleem op zulk een wijze gesteld wordt,
dat het vorm krijgt, dat het beeld en denk-beeld wordt, brengt een
katharsis, die de laatste en hoogste mogelijkheid der poezie is .

202

SAMENVATTING

Wie het Perzische kwatrijn kiest als vorm, legt zijn dichterschap
aan banden, die niet meer doorbroken kunnen worden . In onze
modern poezie komen dichters voor, die nimmer in staat bleken
aan de onherroepelijk gestelde eisen to voldoen en in wier werk deze
dichtvorm een enorme mislukking werd, terwijl anderen, in dichterlijk en verstandelijk opzicht, opgewassen bleken tegen de vrijwillig
aanvaarde taak.
Naast kwatrijnen, geschreven in de Perzische vorm, kwamen we
ook vierregelige gedichtjes tegen, die, wat de vorm betrof, een
voortzetting waren van het vierregelig epigram . Jacob Israel De
Haan bleek onze laatste grote epigrammaticus to zijn, die (daar was
hij een modern dichter voor) meer naar binnen gekeerd was dan
zijn zeventiende eeuwse voorgangers . Tenslotte noemden we de
kwatrijnen van Du Perron, die zozeer afweken van de norm, dat
ze recht hadden op een korte bespreking .
De vertalingen van Spaanse copla's brachten een nieuwe, warme
en primitieve toon in onze verfijnde poezie . Deze gedichtjes zijn
niet zozeer een werkehjke vernieuwing van onze dichtkunst geweest, als wel een verrassende verrijking ; dat een volkskunst opnieuw in staat bleek een verwende lezersschaar to bevredigen, was een
onverwacht gebeuren . Dat de copla's invloed op onze dichtkunst
zullen uitoefenen, kan met waarschijnlijk geacht worden .
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DE BRONNEN VAN LEOPOLDS EN BOUTENS'
PERZISCHE KWATRIJNEN
In onze uiteenzettingen over Leopolds en Boutens' Perzische
kwatrijnen hebben we ons niet bezig gehouden met de vraag naar
de vertalingen, welke de dichters gebruikt hebben . Het staat wel
vast, dat noch Leopold, noch Boutens gewerkt hebben met oorspronkelijke teksten . Het artikel van Jan Hulsker in De Gids van 193 5
(p .40vv .) bewijst in ieder geval, dat Leopold zijn vertalingen maakte
naar Engelse en Franse voorbeelden. Dat .Boutens een andere werkwijze volgde is niet aannemelijk, ook al leeft of leefde het verhaal,
dat hij uit originele Perzische manuscripten werkte .
Daar onze bedoeling in de eerste plaats was na to gaan, in hoeverre het kwatrijn werkelijke poezie kon opleveren, was de vraag
naar de herkomst van de Perzische kwatrijnen voor ons van minder
belang, maar geheel aan dit vraagstuk voorbij to gaan is toch niet wel
mogelijk .
Jan Hulsker heeft in het hierboven genoemde artikel getracht
Leopolds bronnen op to sporen . In hoeverre hij, wat de kwatrijnen
betreft, daarin geslaagd is, kunnen we niet geheel beoordelen . Wij
weten nl . niet, of zijn uitkomsten berusten op een geheel zelfstandig
onderzoek, of dat hij de beschikking had over gegevens, afkomstig
uit Leopolds nalatenschap . Indien dit laatste het geval is, en het
Hulsker dus uit boeken of manuscripten van Leopold bekend is,
welke teksten de dichter gebruikt heeft, zou het goed zijn, indien hij,
to gelegener tijd hiervan mededeling deed . Het zou bijvoorbeeld
mogelijk zijn, dat een Engelse of Franse vertaling uit Leopolds
bibliotheek, voorzien van notities, hem ten dienste gestaan heeft.
Er is wel eens verteld, dat er een exemplaar van Whinfield's Omar
Khayyam-vertaling bewaard gebleven zou zijn, waarin Leopold
zijn eigen vertaling aangetekend zou hebben naast het door hem
vertaalde kwatrijn. Tevens is het mogelijk, dat een exemplaar van
La Roseraie du savoir van Hoceyne Azad en de vertalingen van
Omar Khayyam door Claude Anet en Mirza Muhammad 1 bewaard gebleven zijn.
Indien dergelijke bewijsstukken bestaan, is daarmee het vraag1 . Claude Anet en Mirza Muhammad : Les
(Parijs 1920) .
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stuk nog niet opgelost . Immers Hulsker vond in de vertaling van
Whinfield, die naar zijn mening de grondslag vormt voor de cerste
reeks Omar Khayyam-kwatrijnen niet alle kwatrijnen terug, zodat
we mogen vermoeden, dat Leopold nog een andere bron gebruikt
heeft.
Het mag als zeker aangenomen worden, dat voor Soefisch de
prozavertaling van Hoceyne Azad gebruikt is, daar Leopold een
reeks kwatrijnen vertaald heeft, die in dezelfde volgorde bij dezen
Fransen vertaler to vinden zijn . Dat Leopold zich een enkele maal
een vrijere vertaling veroorloofde, kan niet als aanwijzing gelden, dat een andere vertaling door hem geraadpleegd is . Die
enkele afwijkingen zijn wel op eenvoudiger wijze to verklaren .
Dat voor de tweede serie kwatrijnen van Omar Khayyam het boekje
van Anet en Mirza Muhammad als grondslag gediend heeft, mag
ook als zeker aangenomen worden . De enkele afwijkingen van deze
tekst zullen wel als vrijheden beschouwd mogen worden, maar we
dienen er wel bij to bedenken, dat Leopold, toen hij deze vertaling
maakte, reeds jaren en jaren gelezen had in andere vertalingen en dus
langzamerhand een grote kennis van verschillende teksten paraat
gehad zal hebben . Bovendien staat in Whinfield een aantal kwatrijnen,
die zeer veel gelijken op de vertaling van de Franse uitgave, iets,
wat Leopold zeker niet zal zijn ontgaan .
Uit deze overwegingen lijkt het mogelijk de conclusie to trekken,
dat de vertalingen van Leopold naar Omar Khayyam weliswaar in
grote lijnen berusten zullen op de bronnen, die Hulsker aangegeven
heeft, maar dat beinvloeding van andere vertalingen altijd mogelijk
is. Schniidt-Degener (Phoenix, p. 59, 6o) deelt bijvoorbeeld mede,
dat Leopold reeds in 1904 met meer dan gewone belangstelling de
vertaling van FitzGerald gelezen heeft en wie weet wat een nauwkeurig dichter en filoloog als Leopold was nog meer onder ogen
gehad heeft . Dat Leopold zelf enkele kwatrijnen geschreven zou
hebben lijkt ons slechts een hypothetische mogelijkheid .
De belangstellende lezer wordt naar het artikel van Hulsker verwezen voor een nauwkeurige opgave van de herkomst van Leopolds
vertalingen.
De vraag naar Boutens' bronnen is vermoedelijk nog veel ingewikkelder . Er is ons namelijk geen vertaling bekend, welke alle ofbijna
alle kwatrijnen geeft, die in de Omar Khayyam-vertaling van Boutens
to vinden zijn . Professor Kramers toonde ons een Synoptische
tabel van Boutens' Chajjam-kwatrynen en andere voor het verschynen
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daarvan uitgekomen vertalingen . Deze tabel is door den samen-

steller nog nimmer gepubliceerd en het is ons dus ondoenlijk de
moeizame resultaten van dit onderzoek bier to vermelden . Maar uit
deze lijst blijkt, dat noch Nicolas, noch Heron Allen, noch FitzGerald
alle kwatrijnen vertaald hebben, die Boutens uitgaf. Whinfield heeft
er 85 van de zoo vertaald en het ziet er naar uit, dat Boutens deze
vertaling gekend heeft, maar het is niet zeker, dat hij deze uitgave
inderdaad als uitgangspunt heeft gekozen . Een kwatrijn is zelfs in
geen enkele andere vertaling teruggevonden . Dat Boutens zelf een
enkel kwatrijn zou gemaakt hebben, is niet onmogelijk.
Wij roerden reeds de vraag aan, of Boutens door de vertalingen
van Leopold geinspireerd zou kunnen zijn tot een zelfde onderneming. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan is het niet onwaarschijnlijk, dat Whinfield, het voorbeeld van Leopold, ook door Boutens
gebruikt is.
De Oud-Perzische kwatrynen zijn in ieder geval uit dezelfde
bron afkomstig als Soefisch van Leopold. Terwijl Leopold,
uitkiezend, de volgorde van het oorspronkelijk bewaart, heeft
Boutens volkomen willekeurig de volgorde verwisseld . 105 van de
107 kwatrijnen vonden we terug in de Franse uitgave, terwijl het altijd
mogelijk bljft, dat ook de twee ontbrekende daar to vinden zijn .
Tenslotte nog een enkel woord over de vraag, wie van de beide
dichters het eerst de vertalingen van Perzische kwatrijnen ter hand
heeft genomen .
De eerste uitgave van Leopolds gedichten, bezorgd door Boutens,
zag het licht in 1912 . In deze bundel vinden we de eerste reeks kwatrijnen van Omar Khayyam . Leopold, die steeds lang aarzelde voordat hij zijn werk publiceerde, is ongetwijfeld reeds jaren to voren
aan deze vertaling begonnen . Dc uitgave van Boutens is van het jaar
1913, terwijl in dat zelfde jaar in verschillende tijdschriften een
aantal van deze kwatrijnen is opgenomen .
In Leopolds bundeltje Oostersch, dat in 1922 door de KuneraPers gedrukt werd, staan de kwatrijnen, die Soefisch getiteld
zijn . De uitgave van Boutens' Oud-Perzische Kwatryuen is van
1926 (Stols) en van 1930 (Van Dishoeck) . Tussen 1924 en 1926
werden deze kwatrijnen in tijdschriften gepubliceerd .
Dat Leopold voor Boutens dit werk is begonnen, mag uit deze
enkele feiten wel geconcludeerd worden .
De tweede reeks vertalingen van kwatrijnen van Omar Khayyam,
welke in de tweede bundel Verzen van Leopold to vinden is,
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kan bier buiten beschouwing blijven. Leopold heeft deze serie geschreven, nadat het boekje van Boutens uitgegeven was .
Zoals we reeds hierboven meedeelden, gebruikte hij hiervoor de
Franse vertaling van Claude Anet en Mirza Muhammad, een boekje,
dat in 192o uitgegeven is en dat dus niet door Boutens gekend kan
zijn, voor de uitgave van zijn Rubaiyat.
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