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I. Vader en zoon
Eerste opvoeding.
PERCY Bysshe Shelley werd geboren uit een oud, adellijk Engelsch geslacht op 4
Augustus 1792. De Fransche Revolutie, in volle gisting te Parijs, dreef de Fransche
emigranten met kar en wagen over de landerijen in Sussex, voorbij het
achttiendeeuwsche landhuis van de Shelley's te Field Place onder Warnham (Sussex).
Als kind voelde de kleine Bysshe zich aangetrokken door het wonderbare en
geheimzinnige, bedacht op spoken en geesten ‘in stille kamer - grot of puin - in
sterbeschenen woud’. Het baasje was zoo bizonder begaafd, dat vader Timothy hem
op tienjarigen leeftijd op kostschool deed te Isleworth (Brentford) en twee jaar later
- Shelley was nog geen volle twaalf jaar oud, - bij Dr. Keate in Eton.
In deze aristocratische school met eeuwenoude tradities en rare gebruiken, voelde
Shelley zich geheel van streek. Vroeger te Field Place, in gezelschap van vier zusjes,
verhaalde hij over monsters en mysteries of speelde ‘duivel’, en hand in hand vormden
ze den toovercirkel. Te Eton moest hij zich nu wel bij jongens aanpassen, maar de
medestudenten ondervonden al gauw, dat de nieuweling zeer gevoelig en heetgebakerd
was, als buskruit kon opstuiven en dan het eerste beste onder zijn bereik naar den
vijand afkeilde. Zijn opstandige natuur haatte het te Eton
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geheel in zwang zijnde flog-systeem der tuchtroede en vooral het fag-systeem, dat
den jongeren leerling voor den oudere allerlei karweitjes deed opknappen. Shelley
weigerde beslist!
Wel is waar kon geen enkel der aristocratische kwajongens met Dr. Keate's
despotisch, liefdeloos karakter opschieten; die peuterige vent zei hun vaak: ‘Jongens,
wezen jullie nou minzaam voor elkaar, of anders ransel ik het wel in je,’ en de jongens
hadden zelfs een Grieksche woordspeling op zijn naam gezet: Ke-ate kwam van 't
Grieksch, - beweerden ze, - van χ ω (ik giet uit) en τη (leed); maar vrienden had
de jonge Shelley toch ook niet, voor de grooten gold de dienstweigeraar als buiten
de wet gesteld, voor de knapen van zijn jaren als zonderling, die nooit aan 't spel
deelnam doch liever eenzelvig, in slonzige kleeren, rondliep door de weiden en
bosschages langs den Thamesoever, achter de school. Ze wisten allen dat hij een
hekel had aan de mathesis, overigens gevat en goedleersch was, handig in 't dichten
van zeer origineele Latijnsche versjes, door Dr. Keate gewoonlijk met een ‘verkeerde
versmaat’ naar den brandenden haard verwezen. Liefst zat hij in tooverboeken te
neuzen of, als een jonge Faust of een Paracelsus, zocht hij op zijn rommelige kamer
den duivel te bezweren met allerhande physicalische toebereidselen. Die algemeene
antipathie uitte zich vaak in een openbare, unanieme hetze tegen den eenzaam
broedenden slaapwandelaar, ‘dolle Shelley’, zooals het dan in koor galmde. Op 't
ergst van de plagerij veerde het slachtoffer op met hysterisch, schril gekrijsch en
sloeg in 't wilde om zich heen. De leeraars lieten begaan! Als Shelley dan zoo oprees
met zijn rijzige, opgeschoten gestalte, kregen ze wel ontzag genoeg om hem nooit
dan in choro te ontgroenen.
Wat een uitzonderlijk mooie, slanke jongen was
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die Shelley toch, met zijn snoepig gezichtje, zijn zuiver blauwe oogen, een rijke
golving van blonde krulharen, die allerbekoorlijkst zijn delicate huidkleur en fijne,
zachte wezenstrekken aflijnden.
Haast een meisje met zijn zachte, weeke stem. Zoo was ook de jonge Musset, maar
bij Shelley geen sprake van ontaarding in verwijfde krachteloosheid, uit zijn oog
blonk een wilskracht te sterk haast voor dit bevallige lichaam en, als hij boos werd,
gilde zijn stem schor en scheurend uit.
De lijfstraf maakte hem intusschen meer en meer argwanend, genegenheid slechts
opende zijn hart. Doch ook aan huis met vacantie ontbrak het hem daaraan al te zeer.
Vader Timothy's zelfzuchtige aard, vaak ruw en brutaal, altijd druk, breedsprakig en
pompeus, - hij was lid van het Parlement, - kon onmogelijk den droomerigen Bysshe
begrijpen, die liefst met zijn oudste zus en nog liever met zijn mooie nicht Harriet
Grove in huis of in de streek ronddoolde, lijk de Kleine Johannes geheimzinnige
hoeken en plekken ontdekte, ze met zijn verbeelding bevolkte en wijze betoogen
hield over God, godsdienst en vooral over de liefde onder de menschen. Hij stak ook
al eens een tooneelstuk of romance of een verhaal in elkaar, zus en het nichtje hielpen
graag een handje. Harriet en Shelley geleken op elkaar als broer en zuster, en iedereen
in de familie verwachtte wel dat het een verbintenis voor het leven kon worden.
Van zijn moeder ging niet veel uit; streng geloovig en schuchter, leunde ze al te
zeer op haar man, dien Bysshe hoe langer hoe meer begon te verfoeien. Toen hij
eens zwaar ziek lag, overviel hem in zijn delirium de bange overtuiging dat vader
hem in een krankzinnigengesticht wilde opsluiten. Was dit nu zoo? Hoe dan ook,
zijn verbeelding dreef het voorval dermate op dat hij in het vaderlijk gezag, evenals
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in den godsdienst trouwens, nooit iets anders meer wilde zien dan tirannie en wreede
slavernij.

Oxford Universiteit.
IN 1810 leidde Timothy zijn zoon naar Oxford Universiteit. De aanblik van de oude
gebouwen stemde vader mild en druk, zij herinnerden hem aan zijn eigen studiejaren,
en het verheugde hem dat de oude tradities hier zoo onwrikbaar vastgespijkerd bleven.
‘Mijn zoon hier - zei hij fier, - heeft een aardje van de letteren; jullie moeten hem
daarin voet geven.’ - Maar de jongen vatte het alles zoo geheel anders op. Vóór hem
lag nu eindelijk de vrije studie, ongebonden aan den slenter van klassen en saaie
lezingen. Geheel op zichzelf aangewezen, zat hij gedurig in de boeken te neuzen, op
zijn kamer, in bed, op straat, op wandel, hij las uit Plato, Plutarchos en Euripides
vlotter dan menig getraind scholar, zijn aangeboren trek naar abstracte leerstellingen
bevredigde hij in discussies of in Hume's Essays, in Locke en Voltaire. Met een
hoofd als een ijzeren pot, vergat hij nooit meer het woord dat hij eenmaal in een
woordenboek had opgezocht.
Wanneer zijn vriend, de schrandere maar bedrieglijk vooze Jefferson Hogg hem
bezocht, trof hij Shelley aan op zijn roezige kamer, geen plek meer bleef er vrij
tusschen boeken, borden, fleschjes, microscoop, allerhande instrumenten, pistolen,
enz., waartusschen Shelley dan demonstreerde met z'n haren wild om het hoofd. Dan
trokken ze samen op wandel of gingen schijfschieten, en Shelley huppelde als een
kind van de eene zijde der straat naar de andere, praatte en gesticuleerde of maakte
papieren bootjes die hij in de grachten te water liet. Als ze dan thuiskwamen, viel
Shelley in slaap op de sofa of eenvoudig op een deken naast den haard, zoodat
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zijn hoofd haast schroeide van de hitte, soms veerde hij dan plots weer recht en begon
luidop verzen voor te dragen.
Buitengewoon sober en frugaal leefde Shelley aan de hoogeschool; voor hem gold
de universiteit als de gelegenheid om in breeder en dieper contact te treden met de
beroeringen en stroomingen van zijn tijd. Shelley woonde te Oxford in het University
College. Na zijn dood werd daar een standbeeld voor den schrijver opgericht, dat
aanleiding gaf tot heel wat betwisting: de hangerige gestalte van een drenkeling is
nu precies niet van aard om de bezoekers te behagen.

De tijdgeest.
DE jonge student was getuige van de geweldige inspanning, waarmee Engeland alle
krachten bijzette in zijn heroïschen strijd tegen Napoleon. Vrijwel alleen stond het
trotsche Albion in dien kamp, slechts de groote plas scheidde het van zijn vijanden...
maar daarin lag de vloot van Nelson. Intusschen dwong Napoleon op het vasteland
al zijn vijanden tot den knieval: Austerlitz, Jena, Friedland, Wagram... tot den
Russischen winter van 1811 en de overwinningen van Wellington.
Wellicht nog dieper grepen den jongen aristocraat de verbazende veranderingen
aan, bijgebracht door den geweldigen aangroei der Engelsche bevolking (9,8 millioen
in 1801 tot 14,3 millioen in 1821) en de industrieele revolutie in zijn geboorteland.
Werden voortaan de stoom en de machine ingezet, dan beteekende dit toch ook voor
duizenden de afhankelijkheid van macht en weelde. Fabrieken rezen op als
paddestoelen... maar daarin voerde een kapitalist bevel over honderden mannen,
vrouwen en kinderen. Shelley ging op in enthousiasme voor de stoomma-
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chine, toen hij te Oxford studeerde verspreidde de toepassing van den stoomweefstoel
zich in de textielnijverheid, van de oude ‘mills’ bleef alleen nog de naam over. Maar
ook begreep hij, dat die stoom voor velen honger, ‘pauperism’ en de ergste slavernij
meebracht. Want in die mills hadden de ‘flagellators’ druk werk, hun was zelfs
voorgeschreven dat ze tot 5 moesten tellen tusschen elken zweepslag, ondertusschen
bezweek het slachtoffer - ook vrouwen - al te vaak. Voor de armen bestond geen
recht. De vrouw die een handvol aardappelen stal, kon er doodstraf voor krijgen; wie
zijn schulden niet betaalde, geraakte in het gevang in gezelschap van booswichten.
En wat een gevang! ‘Ik bezocht Marshalsea prison, - zei Wesley. - O schande voor
den mensch, dat er zoo een hel op aarde mogelijk is.’ Terwijl de schandelijkste
omkoopbaarheid er voor de rijken alles beschikbaar stelde, stierven de armen in die
overbevolkte holen van vuilnis, koude, vocht en ontucht. Ook de Vicar of Wakefield
had het ondervonden!
Later, na den oorlog tegen Frankrijk, verslechtte de toestand nog. De oorlog tegen
het imperialisme verstikte in Engeland alle vrijheden, en thans verzwaarde de
toenemende werkloosheid de armenbedeeling nog meer, nu de nationale schuld wel is waar van binnenlandschen aard, - reeds tot negenhonderd millioen pond steeg
en de helft van de jaarlijksche inkomsten opzwolg. Een schandige klassenstrijd stelde
daardoor de houders van staatsschuldbrieven tegenover de groote klas van arme
belastingbetalers, rijke spekulanten tegenover arme duivels, Londen, ‘de zweer’,
naar Cobbet's woord, tegenover het platteland. Er was daar maar één oplossing voor:
hervorming van het kiesstelsel en doorhaling van de binnenlandsche schulden.
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Doch het House of Commons was krachteloos en omkoopbaar, het House of Lords
ongevoelig. De kleine man was er maar om kanonnenvleesch voor den oorlog of
frissche arbeidskrachten, - meisjes zoowel als jongens, ja kinderen, - voor de Tories
en hun workshops te leveren.
Radeloos van ellende, schoolde dan het volk samen, maar zijn leiders als Cobbett
en Henry Hunt geraakten in de gevangenis; tegen die ‘radikalen’ als Burdett, stuurde
de regeering der ongeruste Tories een leger af, even groot als dat van Wellington in
Spanje, en sloot hem eenvoudig in den Tower op. De ministers Castlereagh, Sidmouth,
Eldon kenden geen medelijden nu zij de herhaling der Fransche Revolutie in eigen
land vreesden.
Was er dan van den koning geen heil te verwachten of althans van de Anglikaansche
Kerk?
Shelley heeft geleefd in den tijd dat George III, oud, blind en zinneloos geworden,
de regeering overliet aan den prins-regent, den lateren George IV, den man die door
zijn wangedrag, braspartijen en verkwistingen zichzelf en den troon ten onder bracht,
een libertijn, ‘den vijftigjarigen Adonis’, die er 120.000 pond voor één feestpartij in
Carlton House wist door te jagen.
En wat de Church of England betreft: lauwheid, laksheid en vooral slaafsche
onderwerping aan hof en regeering, die de benoemingen van den clergy op zich
namen. De geestelijkheid steunde unaniem den oorlog en het conservatieve ministerie.
Het was een priesterschap, die juist die woorden sprak waarvoor ze geld kreeg. Kon
een edel mensch de predikaties van zulke hypocrieten nog lijdzaam aanhooren? Wie
geestelijk wenschte te leven werd dissenter, - meer dan een vijfde viel af rond 1800,
- de besten werden Roomsch.
Is het te verwonderen dat Shelley, lijk zoovele
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anderen, priesters en koningen met een zelfden haat overgoot? dat hij koningen en
priesters als de echte symbolen beschouwde van die zwarte sociale
onrechtvaardigheid? Ook zonder de ophitsende geschriften der radikalen, kwam een
rechtgeaard jongmensch daartoe wel gereedelijk.
Engeland kon anders een groep menschen aanwijzen, die in dezen tijd in zake
ongeloovigheid in niets ten achter bleven, bij wat de voorloopers van 1789 in Frankrijk
aan revolutiegeest hadden geuit. Bentham's heftigheid tegen de Kerk van Engeland,
Robert Owen's veroordeeling van allen godsdienst, Byron's uitdagende houding als
‘aartsrebel, aartsheiligschenner’ ondermijnden geheel het gezag van een Kerk, die
er schier geene meer was. Het religieus scepticisme groeide tot een echte fashion
van den tijd; het individu wilde ‘vrij’ ademen en voelen, ‘menschwaardig leven’.
Priesters en koningen, de vijanden van het menschdom!
Reeds had Hume dit in zijn propaganda van godsdienstloosheid opgenomen en
verkond, reeds had Locke een wereld voorgespiegeld zonder armoede, euvel of
kwaad. Sommigen, in reactie tegen een despotisch puritanisme dat zich tiranniek
bemoeide met de kleinste prullen uit het dagelijksch leven, hadden het reeds
aangedurfd om met Hamlet ‘'t harde juk te ontzwoegen van 't geweten dat lafaards
maakt’. Nu echter had de Fransche Revolutie die strijdleus van vrijheid,
verdraagzaamheid plots mondgemeen gemaakt. Te Londen ijverde daarvoor de
philosoof William Godwin. Hij was begonnen als nonconformistisch predikant,
verloochende echter weldra alle christendom in zijn revolutionnaire boeken, die zoo
duur en onverteerbaar uitvielen, dat zelfs de censor zich de moeite niet gegeven had
ze te veroordeelen. Nu leest niemand meer die boeken, door Shelley
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hemelhoog verheven. Godwin leidde intusschen als novellist, essayist, publicist,
tooneelschrijver, boekhandelaar, enz... een kommervol leven. Zijn invloed, vooral
op de jongeren, is echter voor korten tijd buitengewoon groot geweest, zijn
buitensporig Jakobinisme en zijn anarchistische methode, om alles als een open vraag
te behandelen, gaven hem bij de jeugd aanzien en bewondering.

Necessity of Atheism(1).
SHELLEY dweepte als hoogstudent met die nieuwe ideeën, schreef enthousiaste
brieven aan zus Elisabeth en het lieve nichtje! Onverdraagzaamheid ergerde hem te
Oxford, waar voor alle studenten de diensten in de collegekapel verplichtend waren,
en vóór het einde van zijn eersten termijn, lag bij een uitgever te Oxford het
handschrift klaar van een voozen, goddeloozen roman ‘door een gentleman uit Oxford
Universiteit’.
Wat zou de baronet van Field Place daarvan wel denken, dat zijn zoon een roman
aan elkaar knoopt met al de rauw anarchistische ideeën van Godwin en andere
materialisten der 18e eeuw? Ik moet het hem toch laten weten, dacht de uitgever. En
ja: ‘Ik betaal geen cent van de drukkosten,’ antwoordde de verbolgen sir Timothy,
die nu begreep hoe de goddeloosheid van zijn oudste, tot hiertoe alleen geuit in de
brieven aan Elisabeth en Harriet, hier wereldkundig werd. De daaropvolgende
Kerstvacantie was voor den jongen Percy allerdroevigst. Het eene standje volgde op
het andere, de meisjes kregen bevel haar verworpen broer te mijden, zelfs Harriet
keerde zich van hem af, liet hem om zijn ideeën zitten en verloofde zich met ‘een
vulgairen aardklomp’ om zijn geld. Toen Shelley weer te Oxford

(1) Zie in de inhoudstafel de titels in vertaling.
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aankwam, had de overtuiging zich in hem vastgezet, dat zijn goddeloosheid de
rechtvaardige strijd was tegen ‘bigotry’ en ‘hartelooze onverdraagzaamheid’. Shelley
voelde in zich de gevaarlijke roeping, apostel te zijn.
Veertien dagen later lagen er in de étalage bij een drukker te Oxford en te Londen
vele exemplaren te koop van een pas gedrukt, klein pamflet, The Necessity of Atheism,
en bestelde de postbode het aan huis bij menigen Anglikaanschen bisschop en bij de
autoriteiten der universiteit.
De schuilnaam bleef niet lang geheim, en vóór het einde van de week werd de
zoon van het millionnaire kamerlid Shelley, evenals zijn vriend Hogg, van de
universiteit weggezonden. Shelley was 18 jaar en half, zijn verblijf te Oxford had
juist 6 maand geduurd.
Door iedereen verlaten, verloochend, ook door zijn vader, die vergeefs van zijn
zoon een boetenden knieval voor den master te Oxford en verwijdering van Hogg
eischte, trok hij in gezelschap van dezen naar Londen en woonde er eenigen tijd op
kamers. Met spot en hoon wees hij herhaaldelijk vaders pogingen tot verzoening af,
terwijl moeder en vooral de zusters hem er om smeekten en in 't geheim hun
spaarcenten voor zijn onderhoud afstonden. Onbeholpen en naïef was vader vaak,
hij noodigde de twee jongelui eens uit voor een bijeenkomst in een luxueus Londensch
hotel... plots, tusschen de gerechten in, haalde hij een papier uit zijn binnenzak en
begon, rechtstaande, Paley's bewijzen van Gods bestaan plechtig voor te lezen. Shelley
boog over naar Hogg en fluisterde: ‘Wel, wat denk je nou van mijn vader?’
‘Dat is je vader niet,’ - lispelde de ander weer, - ‘dat is Jehovah in persoon.’ Shelley
viel bijna van zijn stoel van 't danig lachen.
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Er volgde geen verzoening. Ook nadat Hogg voor zijn verdere studies naar York was
afgereisd, bleef Shelley alleen te Londen achter - het beschaafde oerwoud
(Galsworthy), - bedrukt, en treurig nog om het verlies van zijn nicht. Harriet Grove,
die weldra zou trouwen.

Voor immer.
IN zijn verlatenheid en ontberingen te Londen vond hij soms afleiding in het
gezelschap van een kostschoolmeisje, de mooie Harriet Westbrook, schoolvriendin
van Shelley's zusters en dochter van den welgedanen hotelbaas ‘Jood Westbrook’.
Harriet, ze was amper 16 jaar oud, boeide hem geheel door haar ‘dichterlijke’
schoonheid: tenger en klein, maar buitengewoon bevallig van beweging en
voorkomen. Nochtans over de zorgelooze, openhartige Harriet voerde haar dertigjarige
zuster Eliza een soort beschermend toezicht uit, zoodat het jonge meisje een stille
weemoed eigen werd, die haar uitzonderlijk goed stond maar Shelley in den waan
bracht, dat ze op kostschool en aan huis wegens haar liefde ‘voor een atheïst’ vervolgd
werd, en daardoor tegen wil en dank tot begeerte naar zelfmoord afgleed. Wat eischte
hier de ridderlijkheid van hem? Bescherming van een zwakke, die om hem begonnen
was Voltaire te lezen?
Intusschen had zich een oom van Shelley, een oude, joviale scheepskapitein en
gebuur van Field Place, als bemiddelaar tusschen vader en zoon aangesteld. Shelley
verscheen op zijn buitentje, de zeebonk was wel bestand tegen de vertoogen over
liberale vrijheden, waarmee Shelley iedereen den rug rauw reed. De oom bewerkte
een tijdelijke verzoening. Shelley trad weer het ouderlijk huis binnen, zag zijn geliefde
zuster Elisabeth weer en kreeg een jaarlijksche rente van 200 pond toegezegd. Lang
zou Shelley er echter
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niet verwijlen. Zijn zuster had hij voor Hogg bestemd, doch toen ook zij van ‘plichten
kakelde’. begreep hij dat ze voor hem... verloren was, en hij vertrok naar het land
van Wales, waar een neef van moederskant hem verwachtte.
Maar... daar riep hem een hulpgeroep naar Londen terug. Harriet Westbrook! Het
kind miste haar ridder al te zeer, riep zijn bescherming in tegen de onverdraagzame
tirannie thuis en op kostschool. Shelley schoot toe, aan haar melancholische
gelatenheid weerstond hij niet en, toen zij zich in reddelooze lijdzaamheid geheel
aan hem overgaf, schaakte hij haar, vluchtte in een koets naar Schotland en trouwde
te Edinburgh op 28 Oogst 1811. Een huwelijk was het tusschen twee kinderen, en
‘voor eeuwig’, zooals Shelley's geliefkoosd slagwoord altijd klonk. Zulke clandestiene
huwelijken waren verboden door de Engelsche wet (Hardwicke' Act van 1754), en
moesten dan wel in Schotland voltrokken worden. Nog steeds volstond het daar den
wensch tot huwen in tegenwoordigheid van getuigen uit te drukken, om werkelijk
getrouwd te zijn. Shelley reisde tot Edinburgh, maar vele jonge koppels geraakten
niet verder dan het Schotsche grensdorp Gretna Green, waar de hoefsmid in een
herberg of zelfs in het tolhuis als getuige voor trouwlustigen optrad. De man kreeg
wereldfaam, hij huwde soms tot 200 paartjes in één jaar. Sedert 1856 veranderde de
wet dienaangaande geheel en geen ‘bootjes’ legden er nog aan bij de smederij.
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II. De ijverende materialist
Ahasverus.
MR. Timothy Shelley besloot, in zijn woede, onmiddellijk de beloofde jaarlijksche
rente af te snijden. De naam van Percy mocht in zijn aanwezigheid niet meer
vernoemd worden. Gelukkig had Percy nog geld van zijn oom en daarmee kon hij
het eenigen tijd in Edinburgh rekken. Nu bracht hij zijn tijd door met lezen en
studeeren, terwijl ook Harriet zich daarbij gaarne aanpaste en vaak met haar
welluidende stem hardop voorlas. Na vijf weken verlangde hij echter zijn vriend
Hogg weer te zien, ze verhuisden daarom naar York, hopende ook van daaruit Mr.
Timothy te kunnen bereiken.
Nutteloos bleef elke poging tot verzoening. Er moest dus raad geschaft. Waarvan
zouden ze nu leven? Erger nog griefde Shelley het gedrag van zijn vriend Hogg die,
gedurende zijn afwezigheid het blinde vertrouwen van Shelley misbruikend, het
Harriet lastig had gemaakt. Shelley vergaf hem wel is waar, maar vertrok toch kort
daarop met Harriet naar Keswick in het Lakedistrict. Later wilde hij zelfs niet meer
gelooven aan Hogg's onkieschheid (vgl. The Revolt of Islam, vers 1758).
Shelley droeg in zich iets van de rusteloosheid van den Wandelenden Jood. In de
twee eerste jaren van zijn huwelijksleven voerde hij een bewogen, - zij verhuisden
gedurig, - alhoewel niet ongelukkig be-
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staan in gezelschap van zijn jonge vrouw en dezer zuster Eliza, die nu met hen
woonde, alles en allen onder de plak hield en het gemeenschappelijk bezit in de
plooien van haar mantel bewaarde. Door toedoen van den hertog van Norfolk, had
Mr. Timothy nu weer zijn 200 pond jaarlijks toegezegd.
Te Keswick verwachtte Shelley veel van een kennismaking met Southey, het hoofd
der zg. Lake-poets. Had Southey dan ook niet gedroomd van een nieuwe wereldorde
van geluk en gelijkheid onder de menschen? Had die ook niet zijn jaren van
radikalisme gehad? ‘Als je zoo oud bent als ik, zal je wel anders denken en mij gelijk
geven,’ zoo ontnuchterde Southey den jongen man, hij leerde hem in de plaats
opiumschuiven en verwees hem naar de philosophie van bisschop Berkeley. Die
streed voor een ‘reveil’ van het gevoel in het godsdienstige, had een voorstel gedaan
om op de Bermuda Eilanden het bekeeringswerk aan te vatten en, toen dit mislukte
met verlies van eigen vermogen, schreef Berkeley tegen de vrijdenkers, weerstreefde
Locke en bewees in zijn helderen eleganten stijl, dat de uiterlijke werkelijkheid,
zuiver denkbeeldig, alleen in den geest bestaat als indrukken van een onmiddellijke
inwerking van den ‘Supreme Spirit’.
Die leer liet Shelley thans vrijwel koud. Hij had een ontdekking gedaan van heel
wat meer belang, en wel deze dat zijn afgod, de schrijver van Inquiry concerning
Political Justice, William Godwin, nog leefde en dus te benaderen viel. Southey, de
filister geworden emancipator, telde plots niet meer.
Er ontstond onmiddellijk een drukke correspondentie met Godwin. Shelley legde
er geheel zijn vorig leven, zijn huidigen toestand, zijn plannen voor de toekomst in
bloot. ‘Uw gelijkmaken van alle menschen is voor mij de ziel van de ziel (cor
cordium),’ schreef hij aan den profeet en voegde er aan toe:

J. Keunen, P.B. Shelley

23
‘Ik zal eens een inkomen erven van 6000 pond per jaar.’
Gelukkig maande Godwin in zijn antwoorden Shelley tot voorzichtigheid aan,
vooral betreffende zijn gedrag tegenover zijn vader. Maar jonge, blinde ijver dreef
den leerling verder, hij verhuisde naar Ierland. Daar wilde hij in pamfletten, Open
brieven aan 't Iersche volk, zijn steentje bijdragen voor vrijheid, gelijkheid, voor den
emancipatiestrijd der Iersche katholieken, ten slotte voor overwinning van alle
onverdraagzaamheid, superstitie, priesterdominatie (de katholieke incluis). Dat kwam
van Godwin en had een heidensch reukje. Shelley stuurde zijn knecht uit of stond
zelf op zijn huisbalkon, om op al de voorbijgangers, ‘die op 't oog er voor geschikt
bleken’, zijn Open brief als een zegen van boven neer te laten regenen. Op een
meeting voerde Shelley het woord, een uur lang, na O'Connell... maar die geestige
Ieren glimlachten even om dit nog niet ontgroend ‘politiek jongmensch van 15 jaar
uit Engeland’, zooals ze tegen Shelley's knecht zegden.
Na zeven weken keerde Shelley uit Ierland naar Wales terug, met duizenden
exemplaren van zijn pamfletten nog onuitgedeeld. De Shelley's verhuisden nu gedurig
en woonden dan hier dan daar, bij voorkeur in de mooiste streken van Noord- of
Zuid-Wales, aan de schilderachtige zeekust van Devonshire en ook weer eenigen
tijd in Ierland aan de boorden van de prachtige Killarney-meren.
Shelley studeerde nu de materialisten Helvetius en Holbach, werkte aan een lang
gedicht en vulde verder zijn dag met roeien, wandelen, brieven schrijven en pamfletten
tegen regeering en gerecht, over de rechten van den mensch en de vrijheid der pers
(Open Brief aan Lord Ellenborough). Houten kistjes maakte hij tot bootjes om ze
dan als neptunuspost uit te zenden, of stuurde zijn knecht weerom op weg om
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ze uit te reiken en ontsnapte nauwelijks aan de gevangenis. Voor het overige hield
de vurige emancipator zich onledig met zeepbellen op te blazen en hun kleurenspel
in de zon te bewonderen. Waar hij ook woonde, hij bleef nooit aan noodlijdenden
en armen onbekend; hij begreep dan ook niet, dat de menschen kwaad wilden spreken
over zijn gezin, dat steeds open tafel hield voor Miss Eliza of voor Miss Hitchener,
een onderwijzeres die hem eenigen tijd om zijn ideeën volgde en bij hem inwoonde;
nog minder begreep hijzelf dat Harriet naijverig kon worden over mogelijken invloed
van deze zwarte ‘Romeinsche Portia’ op haar Saturnischen echtgenoot.
Toch was iedereen opgelucht toen Hitchener na vier maand weer optrok. Ook in
haar had Shelley zich wel bedrogen, de Portia heette nu ‘Brown Demon’.

Iterum Godwin.
TE Londen had Shelley intusschen het sedert jaren verlangd bezoek gebracht aan
zijn ‘edelen’ meester, den oudpredikant Godwin in Skinner Street. De philosoof der
vrijheid ontving den oudsten zoon van een rijken baronet met alle teekenen van
waardeering en voerde hem, Harriet en Eliza aan zijn thans gastvrijen disch. Godwin
was eerst getrouwd geweest met de gevierde vrouwen-emancipator Mary
Wollstonecraft, deze reeds gedivorceerd met den Amerikaan Imlay. Na haar dood
huwde Godwin met de weduwe Mrs. Clairmont. Zoo kwam het, dat in zijn gezin de
kinderen van 4 verschillende huwelijken samenwoonden. De voorkinderen Fanny
Imlay en Jane Clairmont waren nagenoeg even oud, Mary, dochter van Godwin en
Mary Wollstonecraft, nu zestien jaar; buiten deze drie meisjes waren er nog twee
jongens, waarvan ook een voorkind. In dit heterogeen gezin, dat veel op het bekende
raadsel van
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Nijmegen geleek, werd Shelley dra vriend van den huize, bewonderd en gevierd door
de meisjes, vooral door de mooie, zeer ontwikkelde Mary Godwin.
Om zijn groot gezin te onderhouden, had Godwin zich aan het schrijven van
kinderverhalen gezet en een boekhandel geopend, want zijn faam als philosoof was
al mooi aan 't aftakelen. Doch niet bij Shelley. Political Justice boeide hem nu nog
meer. Hier vond hij het probleem van het aardsch geluk opgelost niet in ijle,
bovenzinnelijke begrooting, maar praktisch en reëel, zonder ballast van godsdienst
en moraal, de gelukswereld, het Millennium in Southey's Joan of Arc en Coleridge's
Pantisocracy als beeld ontworpen. Eigenlijk was Shelley's echtverbintenis ‘voor
eeuwig’ niet geheel in den haak, zij strookte niet met de Political Justice, die het
geluk op aarde beloofde aan wie de ‘verstandige’ ingevingen der vrije liefde voorgoed
in de plaats wilde schuiven van de verouderde, dwaze huwelijkswetten. Immers
alleen het verstand telt, doceerde Godwin's intellectualisme, dat regelrecht van de
Encyclopedisten afstamde. Niets anders mag den mensch leiden dan 't koele vernuft,
de overlegde rede. Gevoelen, neiging, medelijden, dankbaarheid, bloedverwantschap,
getrouwheid aan 't gegeven woord, eergevoel en dergelijke overleveringen meer
moeten wijken, zij beletten slechts het koele overleg, waaruit alleen de daad moet
spruiten. Van de deugden gelden alleen de ‘aktieve’, de kuischheid b.v. is louter
negatief.
Maar dan is ons geheel leven verkeerd ingericht? Dat is het ook, zei Godwin. In
mijn toekomststaat zal alleen de door arbeid verworven rijkdom meetellen; gerecht,
gevangenis, regeering zullen onnoodig, en het huwelijk, als belemmering van het
vrije vernuft, onbekend zijn. Een volledige omwoeling zal ontstaan, echter, en daar
drukte de wijze meester op, zonder geweld, zonder bloedige revolutie, door over-
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leg met de enkelingen. Wisten de menschen maar eens wat een verbetering - zelfs
physisch - hierdoor zou intreden! Want Godwin's eugenese bereidde een sterker
menschenras, overwinnaar der ziekten, genieter van een verlengden levensduur.
Dit alles moest Shelley zeer aanstaan, nu hij en zijn gezin pas als overtuigde
vegetariërs uit Ierland waren weergekeerd. In beginsel weerde hij alle vleeschgerecht
maar hield van brood, dat hij altijd voorradig in zijn zakken stak en al wandelend,
lezend of liggend, afbrokkelde; aan een geregeld eetmaal ter tafel had hij echter een
hekel, zelden bleef hij tot het einde aanzitten. Alcoholische dranken (behalve bier)
schuwde hij, de thee was zijn lievelingsdrank. ‘Ik ben geen A-THEE,’ lachte hij dan;
zoover dreef hij ook zijn afschuw van dierlijk voedsel... en kleeding, dat hij steeds
wollen stoffen weigerde en alleen kleeren ‘in Engelsch leer’, d.i. katoenen molton,
wenschte te dragen. Verschillende keeren per dag dompelde hij zijn dichten haarbos
in een emmer koud water en zwikte dien dan met de vingers weer in orde. Op zijn
eerste groot werk zou dit verwoed vegetarisme nog invloed krijgen, vooral nu hij
rond Skinner Street nog andere overtuigden aantrof, als b.v. de Newtons, die in hun
drang naar natuurgetrouwheid hun vijf kinderen poedelnaakt binnenshuis lieten
rondjoelen.

Queen Mab.
HET heerlijke gedicht Queen Mab (geëindigd Februari 1813) is geschreven in de
jaren van Childe Harold's reizen, terwijl Shelley tochten ondernam door wouden,
bergen en meren, door de wilde mooie natuur. Zijn intens natuurgevoel, het
zich-één-gevoelen met haar, zonder de sentimenteele dweperij der andere Lake-poets,
vervoert hem, evenals Chatterton, tot ontzag en aanbidding. Zal deze ziener
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heel zijn leven het nuchtere Godwinsche intellectualisme kunnen trouw blijven?
dezelfde onverdraagzame godslasteraar en communist die, onder het motto van
Voltaire ‘Ecrasez l'infame’, deze Queen Mab geopend had?
‘Hoe wonderbaar is de dood.
Dood en zijn broeder slaap’, zoo begint deze Märchenpoëzie, de Queen of Spells,
die aansluit bij de fantastische sprookjespoëzie van Southey en de andere Lakists.
le Zang: De Fee Mab. d.i. de poëtische scheppingskracht, ontvoert in haar
schitterenden paarlen praalwagen den geest van het slapende meisje Ianthe. Naar
haar hemelsch paleis voert zij Ianthe mee, om vanaf de tinne de geheimen van het
verleden te ontvouwen, de gruwelen van het heden, den luister van de toekomst.
2e Zang: In een grootsch visioen schuift de pracht en de rijkdom van vervallen
grootheden uit het verleden voorbij: Palmyra, de Piramiden, Arabië, Athene, Rome,
Sparta. It 's all gone.
3e Zang: Doch ijzig en hard verdringt een tiranniek koning die beelden. Hij regeert;
gehoorzaamheid, ‘die vloek op elk genie’, deugd, vrijheid, waarheid maken de
menschen tot slaven van dien tiran, terwijl hij omgeven zit door ‘vergulde vliegen
die, broeiend in den zonneschijn van 't hof, gedijen op zijn verdorvenheid’.
4e Zang: Daar stort mensch op mensch, dronken van haat en woede, in moordenden
veldslag. Heeft de natuur hem zóó gemaakt? Neen, maar de staatsman, de priester,
de rechter, zij allen misbruiken den oorlog voor hun doel. De priester verpest den
mensch in zijn jeugd al door die drie namen: God, hel en hemel!
Shelley's afkeer van valschheid, tirannie en godsdienst krijgt gedaante; deze treden
met hun drieën vooruit en beschrijven zelf hun zielesloopend werk.
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5e Zang: Gelukkig! De zelfzucht, eigen aan elke tirannie, is dok zelfvernietigend.
Lang genoeg hebben weelde en koopmanschap alle vrije en edelmoedige liefde, alle
geluk onderdrukt. Vergeefs nog trachten de rijken hun verrotting te vergulden, de
arme zal niet immer de dupe blijven, hij lacht te schande den hollen, bitteren spot
van woorden, ‘he laughs to scorn the vain and bitter mockery of words’. Het dieper
bewustzijn van 't goede in ons, door geen geld of schatten om te koopen, zal tot
herwording kiemen.
6e Zang: Opdat Ianthe het toch maar begrijpen zou licht Queen Mab het nog nader
toe, hoe godsdienst ons tot slaven maakt van een tirannieken God. Godsdienst! 't Is
te zeggen de godsdienst uit de kinderjaren van het menschdom; niet de nieuwe
godsdienst, de dienst van de Ziel van 't Heelal, die over alles heerscht en waarin goed
en kwaad in eenheid worden opgelost. Maar die vroegere God, de overmachtige
vijand, ‘the almigthy Fiend’, wordt geknakt, de sterke wil der Noodzakelijkheid
bestuurt het leven, zonder einde. Alles is toch dwang en noodzaak, moreele vrijheid
een dwaasheid, een persoonlijke God een contradictio in terminis... Of hij ware dan
tegelijk oorzaak van het kwaad zoowel als van het goede.
7e Zang: Ianthe's herinneringen uit haar vroeger bestaan geraken er door op een
dwaalspoor. Ze had eens de terechtstelling bijgewoond van een godloochenaar. Op
den brandstapel zag ze hem in vlammen verteren. Gruwelijk, om te weenen van
meelij en verdriet. Maar moeder had haar toen gezegd: ‘Ween niet, kind, want 't is
er een die geen God erkent.’ Queen Mab zal haar beter wijzen: die naam van God is
een speelbal voor velen om eigen misdaden te bedekken, die priesters van je moeder
durven raaskallen over God terwijl hun eigen handen nog rood zien van 't onschuldig
bloed. Onrustig woelt de twijfel in Ianthe; vragen allerhande steken op. Ook Queen
Mab kan haar verder niet beleeren, zij roept de schim op van den eeuwig wandelende,
van Ahasverus zelf.
‘Ahasverus, is er een God?’
‘Ja, - leert nu Ahasverus, - een almachtige en tevens wraak-
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zuchtige. Hem dienen slaven, Hem, den almachtigen vijand; over dien God schreef
Mozes, de moordenaar, en heette zijn wraak rechtvaardigheid. Mozes, die met Hem
regeerde, zocht een verlosser, een zondebok. God zond zijn Zoon - besloot toen
Asveer, - en wie in Hem gelooft, is zalig; de anderen vergaan ter helle. De God van
Mozes vindt behagen in die verschrikkingen en verdoeming van velen.’
Ahasveer legt nu verder uit, hoe die Incarnate het zwaard op aarde bracht. ‘Toen
ik Hem zag, begreep ik meteen wat een keten van misdaden de geschiedenis der
toekomst, als in zijn naam gepleegd, zou aanwijzen. Daarom riep ik Hem toe: Ga
heen, Gij, in spot.’
In bezwijming viel Ahasverus toen neer; maar bij 't ontwaken voelde hij de hel
branden in zijn hersenen, rond hem uitgestrooid lagen de doodskoppen van al zijn
familieleden en toch: liever de vrijheid van de hel dan de slavernij van den hemel.
Daarom begon hij zijn eeuwige pelgrimage, in eeuwigen oorlog met den almachtigen
Tiran, wiens slaven regeeren en de wereld onderdrukken; de hypocrisie van zijn
priesters tegenover het volk heeft hij al die jaren al doorschouwd. En toch, die God
vreest, Hij vreest dat de troon der Waarheid onwrikbaar zal blijven. Ahasverus nu
geworden tot den Prometheus, uitdagend, in spot en vastberaden, den verschrikkelijken
vloek van dien almachtigen Tiran. Als een dondergeslagen eik, zoo weerstaat hij met
onverzettelijke wilsdaad.
En na die rede vlood de schim van Ahasveer.
8e Zang: Plots straalt vreugde over fairy Queen Mab, zij ziet in de toekomst de
aarde vol zegen en geluk, de Noordpool ontdooid, de dorre woestenijen der tropen
vol vruchtbaren en weelderigen groei, het kind speelt met de tijgerin en deelt zijn
eetmaal met den basilisk, de diepe eenzaamheden der zee, waar stormen loeiden,
kennen bezadiging, er klinkt menschengeluid tot op de meest verlaten eilanden in
den oceaan. Alle ding herleeft, de vlam van eensgezinde liefde doordringt alle leven,
de seizoenen verbroederen, de wilde beesten zijn onschadelijk geworden, alle
bitterheid is weg.
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Doch vooral de mensch, die zooveel geluk kan droomen en zooveel lijden proeven,
ondergaat verandering. Ongeschonden wordt hij nu naar lijf en ziel, het sieraad van
de aarde. In de tropen schrikt hem geen pest meer af, noch giftige planten, noch
aardbeving, noch slavernij, noch deportatie naar verre eilanden waar hij 't werk doet
van de al-onteerende weelde en rijkdom. Ook in de mildere streken is alle smet van
's menschen wezen weggevaagd, in zijn boezem lachen nu enkel nog lieflijke emoties
en zuivere hartstochten, onsterfelijk is hij geworden. Gedaan is het met de afslachting
van het lam dat hem hulpeloos in de oogen staart; gedaan met het verslinden van dit
verminkte vleesch. Natuur kwam er tegen in opstand en ook verwekte dat vleesch-eten
alle booze hartstochten in den mensch: bijgeloof, haat, wanhoop en wraakbegeerte.
Voortaan echter vliegen de vogelen niet meer weg bij 't naderen van den mensch, in
het woud verzingen zij hun zoete leven.
9e Zang: O gelukkige aarde! Alle ding bevrijd van vrees en onrust! Hemel in
werkelijkheid.
Want heerlijker nog is de moreele herwording in dezen geluksstaat van het
menschdom. Het genie heeft dit Millennium van geluk voorgevoeld. De tijd heeft
geen vat meer op hem voortaan, de zalige harmonie van ziel en zinnen lacht met zijn
woede. Rede en hartstocht niet langer vijanden, maar zusters van elkaar. De rede is
vrij en dient niet langer de valschheid. Een eeuwige jeugd is 't menschdom thans
beschoren, mild is zelfs de trage noodzakelijkheid van den dood... een zachten dood.
Man en vrouw vergaren zonder dwang van bindende wet voortaan, liefde, ongehinderd
door de vervelende en zelfzuchtige kuischheid, - die deugd van wufte, preutsche
lieden, die zich verheffen op hun gevoelloosheid en kille berekening. Man en vrouw
voortaan gelijk!
De kasteelen der tirannie aan spaanders, de kathedralen verpuind, in de
gevangenissen, - nu speelplaats voor kinderen, - liggen de boeien te roesten.
Slot: Queen Mab's taak is afgeloopen. Ianthe mag terugkeeren... den weg naar
dien toekomstvrede kent ze nu. Het
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leven streeft naar geluk. De dood zelf heeft zijn somberheid verloren, hij is voortaan
de poort naar azuren eilanden, stralende luchten en regionen van geluk in eeuwige
hoop.
Daarom geen vrees meer voor den dood. Hij is geen vijand van de deugd. Bloeiden
niet steeds de hoogste deugd en de meest verheven vrijheidsgeest op het schavot?
Zoudt gij nog voor tirannen zwichten, wier ijzeren foltertuigen nog rood zien van
menschenbloed? Neen, uw wil zal hen bestrijden, en ellende uit menschenharten
bannen. Gij zijt goed en vastberaden, breng op aarde weer licht en leven en vreugde.
In den wagen, door hemelsche dravers bespannen, spoedt nu Ianthe terug naar de
aarde, naar haar geliefden Henry.

Twillight Phantasms (Alastor, vers 40).
SHELLEY was 18 jaar oud, toen hij dit bijna geheel origineel werk in blanke verzen
schreef, en in overzicht reeds inhoud en gehalte van zijn latere poëzie gaf. Queen
Mab is nl. de Prometheus Unbound in den dop, de aanleg tot idealiseeren der
werkelijkheid in den knop, de overtuiging in de onsterfelijkheid van den geest al in
een droom voorschemerend.
Meer dan een jaar had Shelley er aan gewerkt, hij droeg het op aan zijn
uitverkorene. Toch betwijfelen enkelen of het inleidende gedicht met de opdracht
aan Harriet Westbrook, dan wel aan 's schrijvers nicht, Harriet Grove, gericht werd.
Dat de auteur nog jong was, bleek klaar genoeg uit de overdrijvingen, herhalingen,
ongelijkheden van den stijl, ook uit de behandeling der geschiedenis als een reeks
tafereelen en ingebeelde panorama's of plotse uitvallen tegen zijn onmiddellijke
omgeving: Westminster Abbey en vooral Windsor Castle, dat hij in de verte van uit
de tuinen achter Eton College zoo somber den heuvelkam bedrukken zag.
De fee symboliseerde de poëtische scheppingskracht, die de beelden en gedrochten
van zijn fantasie
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werkelijk bestaan kon geven. Zulke fantastische droomen, tot werkelijkheid afgelijnd,
werden wel is waar in dien tijd zeer gezocht. Ook de droomerijen van de Lake-poets
en de Oostersche poëzie van Southey hadden het bestaan van een rijk van geluk op
aarde als mogelijk doen aanvaarden.
Queen Mab nu, verheugde vooral in dat Millennium de zuivere gedaante van 's
menschen wil, onbelemmerd, voortaan zich uitend in absolute vrijheid. Is de mensch
dan niet goed door zichzelf alleen, en wat van de natuur komt niet onbesproken goed
en wijs? Shelley volledig in het spoor van Rousseau en Voltaire!
Maar er zat kruim in dien jongen aristocraat, zijn vers gaf niet veel toe aan Childe
Harold, dat 't vorig jaar de menschen had verrukt. De criticus W.P. Ker houdt zelfs
staande, dat Queen Mab technisch de latere verzen overtreft. En hoe durfde die jongen
hier de meest brandende en omstreden vragen van dien Napoleontischen tijd
opwerpen, met driestheid zijn oordeel over de Fransche Revolutie, over de Nieuwe
Orde uitzeggen, vrank de meest heilige instellingen aangrijpen!
Voor wien hij niet klaar genoeg gesproken had, volgde er een lange verklaring,
geschreven bij de meren van Killarney: Notes on Queen Mab, heviger nog en
onstuimiger, slechts een herhaling van zijn Necessity of Atheism. Zulke verklaringen
bij gedichten waren toen gewoonte. Southey en Scott gaven die ook zoo graag.
Shelley overlaadde zijn Notes met allerhande uitvallen tegen zg. politieke, sociale
en religieuze misbruiken, met vele citaten uit allerhande schrijvers toegelicht. Tal
van dwaasheden schrijft Shelley op een onverdraagzamen toon, hij slaat gedurig
door als een blinde vink, valt op onbesuisde manier uit tegen den godsdienst, tegen
‘den Bedrieger’, den stichter van het christendom.
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Hoeveel er van heeft hij later herroepen!
Hij praatte veelal het materialisme en het determinisme van Godwin, Helvetius
en Holbach na, en begreep niet eens dat hij daarmee de vrijheid ontkende, die toch
in zijn opvatting de groote factor van de nieuwe maatschappelijke en moreele orde
diende te worden.
Hoe loopt die Ahasveer daar nu tusschen? Juist lijk een kat in een pakhuis! Shelley
ontdekte op zekeren dag in Lincolns Inn Fields te Londen een vuil, gehavend werkje
in 't Duitsch over den Wandelenden Jood. Hij nam het mee, besloot dien Ahasveer
in zijn gedicht in te voeren, en vertaalde in zijn Notes verschillende deelen uit het
boekje, waarvan zelfs de titel niet voorhanden was. En toch, de traditioneele trekken
van het joodje maakten hem eerder onbruikbaar in deze toekomstsymfonie; hier is
er geen plaats voor een boetenden Jood, die zijn straf van God ondergaat en daarom
sjofel, vervallen en vergrijsd, gelaten en gebroken, zijn mispelaar en langen witten
baard profetisch door de tijden rondsleurt.
De tijdgeest der 19e eeuw speelde Shelley parten. Ahasveer, de boetende trekvogel
uit de legende, de globetrotter die zoowat overal heul zoekend rondbeende, aan tijd
noch plaats gebonden, heeft plots een uitweg gevonden, zijn stap dreunt, in zijn volle
lengte richt hij zich op, dreigend schrijdt hij aan, opstandeling, volbloed romantieker
der 19e eeuw. Ahasveer is vrijheidsheld, hij daagt God uit omdat godsdienst den
mensch slavernij en knechtschap heeft gebracht. God is niet langer de Verlosser maar
wel Ahasveer, God de schuldige en Ahasveer de wreker. Zijn profetischen blik heeft
hij behouden, maar dan alleen als enthousiaste droomer, overtuigde chiliast, als
pionier der menschelijke vrijheid tegen Gods onduldbare tirannie. Ahasveer werd
Prometheus!
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In zijn laatste groot werk, Hellas, heeft Shelley de motieven der Ahasveer-legende
pas terdege vervlakt. Ahasveer dient dan nog enkel als middel om de wereldhistorie
te voorzien.
Intusschen heeft Ahasveer de komende ineenstorting van den vijand No 1
voorgevoeld. Het Millennium zal dan beginnen, een zalig rijk van geluk en voorspoed.
Shelley voorziet hoe vegetarisme en geheelonthouding die periode voorbereiden.
Zijn vriend Newton had een boek uitgegeven Return to Nature or Defence of
Vegetable Regimen: het ging er bij Shelley in als klokspijs, zijn Notes on Queen Mab
bevatten dan ook A Vindication of Natural Diet, geheel in den aard van Newton's
publicatie. Alle onheil - zoo licht Shelley toe, - overkwam het menschdom, nadat
het eenmaal had geleerd vleesch van levende dieren te braden en anderen drank dan
gedistilleerd water te drinken. De boom van kennis van goed en kwaad, de appelbeet
van Adam en Eva en de straf der sterfelijkheid over het geheele menschdom uitgestort:
het zijn de drie bedrijven uit de tragedie der niet-vegetarische menschheid. Deze
sage-motieven - zegt Shelley, - wijzen er duidelijk op, dat er een tijd was toen de
menschen hun natuurgetrouwe levenswijze miskenden om onnatuurlijke lusten in
zich aan te kweeken en te voldoen. Zoodra de mensch nu zijn neiging tot het
eenvoudige dieet weer in volmaakt epicurisme bevredigt, zoodra hij (naar het vers
uit Queen Mab) ‘in geen levend lam meer zijn tanden slaat noch zijn dorst met het
warme bloed van dier en vogel of met sterke dranken sust’, zal ook de ouderdom
weldra 's menschen laatste en eenige ziekte worden, een lang en gezond leven voor
allen verzekerd zijn, de dokters en hun medicamenten niet langer meer de klaploopers
van het zieke menschdom blijven, zonder daarenboven over de moreele, economische
en politieke voordeelen van het ‘vege-
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table system’ uit te weiden. Toch brengen Shelley's Notes ook deze breed ter sprake.
De eigenaardige exegese van den paradijsboom en den zondeval had Shelley uit
Newton's boek overgenomen. Ook de mythe van Prometheus verklaart hij in
vegetarischen zin. Prometheus - zegt Shelley, - ontstal het hemelvuur en leerde zijn
medemenschen hun voedsel koken. Van dat oogenblik af, lieten de menschen hun
onschuldige culinaire recepten van bloedeloos voedsel varen, en dit verwekte tevens
een onverzadigbaren dorst naar narcotische dranken, die in nadeel en schade het
vleeschgebruik evenaren.
Het gevolg? Prometheus, d.i. het menschdom, ligt nu vastgeketend aan de rotsen
van den Kaukasus, en de gieren der lichamelijke en moreele krankheden komen zijn
ingewanden verslinden.
Welverdiende straf voor 's menschen ontrouw aan het aloude princiep: ‘Natuur,
geen dressuur.’
Shelley was het ernst met zijn vegetarisme.
‘Nooit nog moge bloed van vogel of van beest besmetten met zijn giftig vloeien
menschelijk feest,’ zoo schrijft hij in Revolt of Islam, dan zal - als in Alastor, - dier
en vogel als broeder verkeeren met den jongeling die nooit een ander gerecht dan
bloedeloos voedsel tot zich nam.
Zoo werd ook deze Queen Mab het dichterlijke credo van Shelley's humanitaristisch
vegetarisme en geheelonthouding.

Peccata Juventutis.
SHELLEY liet het geheele Queen Mab slechts op 200 exemplaren drukken en zond
het aan de optimates onder zijn kennissen. Ook Byron kreeg er een thuisgestuurd.
In zijn later leven deed Shelley al het mogelijke om zijn vers door te halen; zelfs
toen een uitgever het clandestien had herdrukt en openbaar gemaakt, trachtte hij van
uit Italië den
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verkoop er van stop te zetten, hij noemde zijn Queen Mab een literaire mislukking,
ruw en onvolgroeid, ‘villanous trash’.
Het was te laat. Gedane zaken nemen geen keer: geen enkel ander werk van Shelley
kreeg ooit zooveel herdrukken noch geraakte in zoo wijden kring verbreid. In 1887
bestonden er niet minder dan vijftien afzonderlijke edities van Queen Mab, waarvan
vijf in Amerika; in het buitenland, vooral in Duitschland, - veel minder in Nederland,
- geraakte Shelley dan ook juist door zulke sociale en politieke vrijheids-Schwärmere
meest bekend.
Queen Mab, een gruwel van blasphemie, heeft de inspiratie van een heele zooi
ongeletterde vrijdenkers opgewarmd voor Shelley's eigen generatie en de volgende.
Het werd hèt volksboek... het eenige van Shelley. Zijn voorbeeld heeft bewerkt dat
het ongeloof in Engeland zich sedertdien gaarne in lyrische plooien tooide, Shelley's
opruiend woord werd - naar Marx' oordeel, - propagandamateriaal voor de chartisten,
zijn prophetisch verhaal ‘de bijbel van het chartisme’ genoemd. Shelley's hoon aan
‘the almighty Fiend’, d.i. Jehovah, zal op onze dagen op het platform in Hyde Park
te Londen door Bernard Shaw weer worden opgenomen.
In de dagen dat Queen Mab ontstond, had ook de bijbel den schrijver voorgelicht.
De jonge atheïst had in het vorig jaar (1812) een soort gecastigeerden bijbel voor
zich opgesteld, hij wilde die Biblical Extracts ooit weleens uitgeven; dan zou blijken
hoe hij alle gedeelten had doorgehaald over wraak en vernietiging van de vijanden
van Gods uitverkorenen, hoe hij bepaald in Queen Mab van de profeten dien
verontwaardigden toon had afgeluisterd in den strijd voor rechtvaardigheid tegen
koningen, priesters en oorlog, tegen de verdrukkers der kleinen, hoe hij vooral uit
de Bergrede van Mattheus het
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‘zalig de zachtmoedigen, de vergevingsgezinden’ - voor Shelley de quintessens van
Jezus' leer, - in zijn leven en dicht wilde omzetten.
Over de liefde sprak Queen Mab telkens weer, tot elf keer toe. Den spottenden
toon over Jezus, ‘that hypocritical Impostor’, zullen de jaren bijbelstudie wel
veranderen, want heel zijn leven zal Shelley bijbelsch blijven, hij las de Septuaginta
zoo vlot als zijn Shakespeare of zijn Plato, er waren perioden dat hijzelf of zijn vrouw
elken avond uit den bijbel voorlas. Vooral het Boek Job trok hem aan, St. Paulus
verwierp hij in globo, of 't moest dan zijn waar de apostel de liefde viert, de evangelies
zullen hem van lieverlede ook milder voor Jezus stemmen.
Intusschen liet Shelley's Queen Mab een geweldigen indruk na, de vitale kracht
van een jongen dichter greep de menigte in het gevoelen. De afschuwelijkheden van
de Fransche Revolutie hadden wel is waar in Engeland dit vrijgeestig liberalisme fel
verdacht gemaakt; werd Napoleon er aanvankelijk nog onthaald als de redder der
wereld, het aanslepen van den Europeeschen oorlog had toch weer voorgoed afkeer
gewekt voor de ‘Fransche beginselen’, in Queen Mab algemeen vastgezet. Southey,
Coleridge, Wordsworth hadden de doodsklok over de 18e eeuw al wel geluid, met
de andere Engelsche Jakobijnen hadden zij gejuicht om den val der Bastille en de
Terreur goedgepraat, maar toen ‘de Corsikaansche menscheneter’ zijn tirannieken
dwang over Europa legde en Engeland tot den oorlog dwong, moesten zij zwijgen...
of uitwijken. Velen trokken naar Australië, doch die drie dichters werden weer de
goede eilanders der eeuwenoude, politieke tradities, wars van alle politieke
omwentelingen, hopend nog alleen op een geestelijke hernieuwing. En nu preekten
die ‘infidels’ als Godwin, Shelley en Byron in 't openbaar het gehate Fransche
Jakobinisme, ‘die gruwbre Py-
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thon’ naar Bilderdijk's woord, maar voort.
Zij, de jongeren, zagen den toestand anders en wellicht juister, zij beseften dat
met een Engelsche overwinning op Napoleon ook de vrijheid gebonden lag, waarvoor
ze ten slotte de wapens hadden gegrepen... maar bij de anderen golden zij als
schurftige schapen, 'n gevaar voor de heele kudde.
Want het vorige jaar had die jonge snuiter van een Shelley een Open brief durven
schrijven, als protest tegen de strafvordering voor den verkoop van Paine's
rationalistisch Age of Reason; om zijn ideeën te verspreiden haalde hij de meest
dwaze streken uit, proefballonnetjes en neptunusposten liet hij lucht en water
doorklieven, beladen met zijn perverse geschriften. Stijfhoofdig bleef hij weigeren,
- zoo zeide men, - omwille van een ouden, eerbiedwaardigen vader zijn goddeloosheid
af te leggen, maar had die integendeel opnieuw verdedigd in een dwaas essay: A
Refutation of Deism dat hij al zijn vrienden had thuisgebracht.
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III. ‘Lo Contrapasso’(Inf. 28, 142)
‘To fear himself and love all human-kind’ (Hymn to Intellectual Beauty).
DE jonge, bevallige Shelley kon het echter niet zoo bont maken, of hem werd om
zijn bekoorlijk uiterlijk veel verschoond. De knappe dichter Lovelace, - een naam
om in verstrikt te geraken, - werd als jong student tot magister artium verheven alleen
op den eisch van een voorname bewonderaarster. Love's reason 's without reason!
(Cymbeline, IV 2). Bij de dames uit zijn omgeving werd nu Shelley zelf de
elfenkoning, de Adonis, de Narcis van wien een betooverende fascinatie uitging.
Altijd zonder hoofddeksel, de wild verwarde haren vlottend in den wind, de
opgeslagen hemdsboord om den sierlijken, blooten hals, die zijn rijzige gestalte een
bekoorlijke losheid gaf. Zoo verscheen de tengere en aanminnelijke feeëndichter
vaak in gastvrije salons, met open boek, glanzend oog en zwierig gebarenspel. Uren
lang boeide deze Ganumedes zijn dwepende vriendinnen en vertrouwelingen, vergat
en verpraatte met haar den tijd voor andere afspraken, vaak zelfs de uren van den
nacht.
's Nachts trouwens las, studeerde en schreef Shelley bij voorkeur. De slaapkamer
geeft me spookgedachten, - zeide hij, - en dan gebeurde het dat hij, gewapend, in
zijn droom naar beneden stormde, ingebeelde dieven en moordenaars tegemoet.
Over-
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dag zag en ontving hij veel menschen en de leergrage Percy liet geen gelegenheid
ongebruikt, met den een leerde hij Italiaansch en las uit Tasso, daarna uit Ariosto,
Petrarca; ook van den dichter en novellist Thomas Love Peacock, den uitstekenden
Griekschen scholar, viel er veel te leeren. Zij werden dra dikke vrienden.
Door dit ontijdig werken ondermijnde hij zijn gezondheid, hij hoestte en leed aan
pijnen in de zijde en de borst. Op het hevigst van de smarten nam hij laudanum in,
wat hij steeds in voorraad had.
Maar andere zorg kwelde hem nog erger in dezen tijd. Terwijl Shelley in gezelligen
vriendenkring verwijlde of bij de meisjes Godwin als een pareltje in 't goud zat,
verbleef Harriet intusschen thuis met haar zuster Eliza, den cerberus van het gezin.
Harriet was niet zoo welkom als haar man, en vooral de dames Godwin oordeelden,
dat de dichter niet de vrouw getrouwd had die hem paste. Zij hield van den
schouwburg en het leven der grootstad, wat Shelley juist vluchtte, zij had het hardop
voorlezen al een tijd weggelaten en had anderzijds geen trek in huishoudelijk werk,
- het menu bracht maar steeds onveranderlijk vruchten en groenten en gedistilleerd
water voor den vegetariër. Nu kwam nochtans nieuw geluk aan den haard, een meisje
werd hun geboren, en Shelley noemde het onmiddellijk Ianthe, naar de dame uit
Queen Mab. Shelley hield veel van kinderen, de kleine Newtons wisten wel hoe
aangenaam hij vertellen kon, wanneer ze in de kleeren van Adam's erfrechtvaardigheid
rond hem samentroepten. Nu bezat hij dan een eigen kind. Reeds had Eliza haar
eischen gedicteerd, wel allereerst een definitieve verzoening van den meerderjarig
geworden Shelley met zijn schatrijken papa... in afwachting van de latere, groote
erfenis. Shelley gehoorzaamde, maar de onderhandelingen vlotten niet; toen dreigde
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hij zijn ouders er zelfs mee, de erflating eenmaal als eerstgeborene te zullen breken.
Shelley gehoorzaamde nogmaals toen van hem geëischt werd, dat hij Harriet zou
trouwen voor de Kerk van Engeland, en stapte heen over deze afwijking van zijn en
Godwin's leering der nieuwe moraal.
Kleeren, uitgaan en vriendinnen bezoeken leek Harriet nu veel belangrijker, - en
vooral natuurlijker, - dan Latijn leeren, voorlezen en philosophie bespreken met haar
man die steeds geld had - zoo blies haar Eliza in het oor, - om de Godwins en andere
schrijvelaars uit de penarie te helpen, maar bij zijn eigen lief vrouwtje elke uitgaaf
als geldverkwisting bekortte.

The Maie.
STILAAN ontstond in Shelley de overtuiging dat Harriet gevoelloos en hard geworden
was. Had zij niet zonder kikken of mikken de pijnlijke oogenoperatie van haar Ianthe
zelf bijgewoond! Die Shelley, daarentegen, is een man zonder eigenliefde,
belangeloos, offervaardig en dus bestendig geldeloos, stelden de bewonderende
dames vast, vooral Mary Wollstonecraft Godwin, die hem rendez-vous gaf op het
kerkhof, onder den treurwilg bij het graf van haar moeder zaliger. Weldra zag ook
Shelley zelf het klaar in, dat Harriet hem alleen om zijn centen en adellijken rang
had bemind en gehuwd, dat zij niet langer van hem hield, misschien met anderen
aanhield, voor hem niet meer de ideale schoonheid - de fusie van zinnelijke en
verstandelijke bekoorlijkheid, - belichaamde, dat integendeel in Mary Godwin's fijne,
ietwat stijf-koele gestalte ernst en gevoeligheid, verstand en zinnen, het verhevene
en het vrouwelijke in ideale harmonie lieflijk versmolten.
Aan Harriet had hij liefde beloofd ‘for ever’ - reeds schoot ze er aan over. Nog in
Mei 1814 richt
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hij van uit zijn hotel te Londen een gedicht aan Harriet:
Geen grief is mijn, dan deze alleen
dat ik uw rijkste liefde heb gekend.
Betoon een eedler trots door liefde mij te schenken
of slechts maar meelij zoo geen liefde in U blijft.

Shelley leed, verward en verdeeld tusschen plicht en hartstocht. Toen riep hij zijn
vriend Peacock te hulp en die vond hem ‘beroerd als een koninkrijk in
revolutietoestand’.
Sommigen hebben getracht Shelley van schuld te ontheffen, - ook Willem Kloos,
- maar bewijzen bleven achter. ‘At lovers' parjuries, they say, Jove laughs,’ zei Juliet
tot Romeo (II 2.) - Een maand later klinkt het in een gedicht aan Mary, dat zijn leven
een kooi gelijkt van gekluisterde grief, die niet eens durft kreunen... ‘Ik kan niet meer
leven zonder U’.
Shelley zou dus maar best onmiddellijk de Godwinsche philosophie in praktijk
omzetten, de gade, die voor hem een wanbof gebleken was, berichten dat alles uit is
en hij sedert Juli 1814 met Mary Godwin, - the Maie, zooals ze voortaan heette, een reis naar Zwitserland had ondernomen.
Mary's bijna even oude stiefzuster, de voor niets vervaarde, onstuimige en zeer
begaafde Jane Clairmont, had zich gaarne voor de reis bij hen gevoegd. Zoo een
schaking beloofde wat voor deze overspannen ‘zwarte dame’, romantisch belust op
avontuur en buitensporigheden. Zelfs haar naam Jane veranderde ze in Claire, in
haar oordeel veel mooier en klankvoller. Mary en Claire, beiden opgevoed naar het
rationalisme in de vrije moraal van hun vader, konden zij het beteren, dat ze hun
leventje vrij en avontuurlijk wilden?
Op hun tocht doorheen Frankrijk naar Zwitser-
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land rookten nog de puinen van den oorlog. Shelley schreef van hieruit een brief aan
Harriet: ‘Ik moet je wel bekennen dat, hoe erg deze verschrikkingen ook zijn, ik toch
de bewoners hier niet kan beklagen; zij zijn de meest onheuschen, ongastvrij en en
ongezelligen van geheel het menschenras... en je moet ons maar nareizen.’
Natuurlijk deed ze dat niet, maar wel verwonderde het iedereen, dat de verlichte
vrijdenker Godwin voor het teruggekeerde drietal zijn deur grendelde; ook hadden
de jongelui op reis ziekte, ontbering en ellende geleden, Shelley had zelfs zijn horloge
en ketting moeten verzilveren.
Over die onbezonnen escapade schreef Mary later te Marlow een reisverhaal: A
six weeks' Tour.

‘Ruin calls his brother Death’(Alastor, 618)
NAUW keerden ze weer in Engeland, of ze ondervonden aan de vijandige afzondering
van vroegere vrienden, dat de gemeenschap hen verstiet en afsneed. Nu leefden ze
te Londen, nu hier dan daar, in een soort ménage à trois: Shelley, Mary, Claire. Steeg
de armoede benauwend hoog, dan verdiepten zij zich in de studie van Latijnsche en
Grieksche schrijvers, vooral Seneca, of lazen uit Goethe's Faust, Schiller's Räuber
of uit Shakespeare, waarvan Shelley altijd een exemplaar op zak droeg.
Dan weer liep hij de stad in, naar de Serpentine in Hyde Park, om er met de
straatbengels papieren bootjes uit te werpen. Eens moest Shelley vluchten en voor
den overlast van beren schuilen in Pancras, Church Terrace 5; alleen 's Zondags
woonden ze dan samen, tot middernacht weer den wettelijken tijd voor arrestatie
bracht. Want buiten zijn huidig gezelschap moest hij ook Harriet Westbrook houden,
die haar schuldeischers eenvoudig op hem afstuurde.
Deze was de zorgelijkste tijd van Shelley's leven,
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ongeschikt voor letterkundig werk. Zelfs Godwin wilde langs zijn advokaat wel graag
geld van hem aannemen, bankroet bedreigde zijn uitgeverij. ‘O philosophy!’ noteerde
toen Mary in haar laconisch dagboek. Shelley zonder vrienden, ook de beste bleven
weg, behalve Peacock en Hogg. Om in den nijpenden geldnood te voorzien, haalde
Shelley geld in afkorting op zijn wettelijk erfdeel, verpandde zijn geheel bezit,
verkocht zelfs zijn geliefkoosden microscoop.
Eigenaardig genoeg, met Harriet bleef hij op een afstand doch niet op gespannen
voet voortleven; blijkbaar dacht ze, dat haar wettelijke echtgenoot na zijn eersten
roes wel weer zou terugkeeren naar zijn ‘deserted wife’. In deze treurige en duister
gebleven geschiedenis geldt wel, zooals in den regel, dat waar er twee kijven, er ook
twee schuld hebben.
Toen Shelley's grootvader in 1815 gestorven was, meldde Percy zich aan voor de
erfenis, maar vader Timothy weigerde hem toegang tot zijn huis; de verstooteling
ging toen op den drempel zitten en begon Milton te lezen. Het was zijn laatste bezoek
aan Field Place. Ten slotte werd overeengekomen voor een jaarlijksche rente van
duizend pond, en bekwam hij nu 3 à 4000 pond aan gereed geld. Voortaan kon hij
zonder zorgen leven, meer verlangde hij niet, en Harriet betaalde hij nu een
jaarlijksche rente van tweehonderd pond. Zij had intusschen ook het leven geschonken
aan een tweede kind, een zoon, die wonderwel op den dichter geleek. Wat men ook
van haar gedrag vertelde, haar man was ze trouw gebleven. Toen nu Godwin wist
dat Shelley geld had, liet hij van zich hooren, hield doodbedaard zijn geldbeugel
wijd open maar zijn huisdeur gesloten... en de goede Shelley dokte alweer.
Intusschen knaagde ook reeds verdrietigheid aan Shelley's huidigen haard. Claire's
zenuwachtig gestel
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brouwde vaak heel wat last in huis, ze kibbelde met de jaloersche Mary, bleef soms
dagen lang nukkig zwijgen, tot hij het weer goedmaakte bij haar, of vertelde
krampachtig over schimmen en spoken, - waaraan zij, evenals Shelley, een ziekelijk
geloof hechtte, - dan stormde zij 's nachts naar beneden, bewerend dat een onzichtbare
hand haar oorkussen door de kamer deed voortglijden. Haar aanwezigheid werd een
onuitstaanbare last voor Mary, vooral haar schitterende conversatie prikkelde Mary's
ijverzucht in zulke mate als die juist Shelley bekoorde.
Ook buiten de bestendige geldverlegenheid, buiten de droeve geschiedenis met
Harriet, de vijandelijke afzondering van kennissen en vrienden, de gemeene eigenbaat
van Mary's vader, bezorgde Shelley's zwakke gezondheid hem al last genoeg. Dat
alles samen met de overtuiging, door den dokter bekrachtigd, dat hij jong zou sterven,
had ten slotte van hem een droef, neerslachtig mensch gemaakt, zoodat ‘een donkere
glimlach van lamgeslagen hoop om zijn bevende lippen plooide’ (Alastor, 290). Zou
hij niet beter Engeland verlaten, die trouwelooze vrienden ontvluchten? Het geluk
van te leven, te genieten is vergankelijk, in 't graf vergaat toch alles eens. De dood
wordt hem: een vriend, ‘de ademlooze slaap houdt wellicht voor hem zoete geheimen
en lieve droomen geborgen’, neen, nog niet: Blijf leven zooals je bent, je vastbestemde
lot - al is het duister - zou alle verandering maar verzwaren. (Gedichten: A Summer
Evening Churchyard, On Death, To..., Mutabilily, The Cold Earth Slept Below.)
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IV. Een einde en een begin
Alastor.
ZOO droomde Shelley toen hij, wonend in de nabijheid van Windsor, uren en dagen
met Mary langs de mooie Thamesboorden roeide, en zijn weemoedige berusting
klaagde in het heerlijke blanke vers van Alastor or the Spirit of Solitude (1815).
Inhoud: Er was een poëet die, al smachtten de maagden naar hem wanneer hij
ongekend voorbijschreed, nu vergeten ligt in 't graf. Die jonge begenadigde verliet
eens zijn kouden haard, trok de wereld door, naar woestenijen, ontoegankelijke
grotten, in de omgeving van kraters en donkere mijnen, hij bestudeerde de ruïnen
der Oudheid of doolde in verlaten valleien, waar hij de vriend werd van de duiven,
die zijn bloedeloos voedsel uit zijn handen namen, van de slanke antilopen, die anders
opschrikken voor het geritsel van droge blaren en nu inhielden om een gestalte te
bewonderen bevalliger dan zijzelf. In de vallei van Cashmire ontmoette hij een
gesluierde maagd, zij sprak zijn diepste gedachten uit en zong al snikkend; smeekend
stond ze recht, hij wilde haar omvangen... toen vlood de droom... voor eeuwig.
Hem blijft alleen wanhoop, doodsverlangen. Verder trekt hij nu, verteerd van
zorgen, als een spook vermagerd. Enkel nog een brandend oog! Kinderen krijgen
schrik voor die wilde oogen; meisjes echter, door natuur beleerd, vermoeden veel
lijden en geven hem valsche namen: broer en vriend. Ziet hij de zwanen drijven: ‘O,
die van d'aardschen nevel ontslagen...’ spreekt hij dan...
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Daar ligt een verlaten sloep. Zal hij instappen, den dood tegemoet? Reeds drijft hij
voort als een wolk voor 't orkaan, zijn mantel uitgespannen als een zeil. Bij de scherpe
rotspunt van de woeste Kaukasusbergen gaapt een diepe kloof, die de zeewateren
inzwelgt. Reeds roept de dichter: ‘Slaap en dood zullen niet langer ons verdeelen.’
Maar neen, door een zijopening komt de boot terecht in een effen, kalmen stroom,
in een stille kreek.
Er was daar een dicht, donker woud, rond een enge vallei; dicht geboomte,
slingerplanten, frissche graspleintjes, een nauw bergdal vol mysterieuzen geur. Hier
wonen zij, de tweelingzusters: Stilte en Schemerlicht; in de heldere bron, een
vloeienden spiegel, baden de wufte sterren, vogel en insect. In die geheimzinnigheid
dringt nu Alastor binnen: het is de wieg der natuur en... zijn graf. Heft de dichter de
peinzende oogen op, zoo schijnen twee oogen hem te wenken: een geest staat naast
hem, zij hier gansch alleen, zij getweeën.
Den verengden stroom volgend in zijn wispelturigen loop tusschen hooge rotsen,
gapende kloven, ziet hij, waar de stroom verbreedt, op de vooruitspringende rots
boven den afgrond, een overhangenden pijnboom. Hier klinkt nu de stap en de stem
van den dichter in den stillen avond; de verre bergen, meren, stroomen in 't verschiet,
gloeien in de avondzon.
De dichter vlijt zich daar neer, het afgetobde hoofd op een groenbewassen steen.
Geen ster die blinkt, geen gerucht. Hier doolt het skelet, dat de Dood meevoert, als
koning over de aarde, hier de verwoesting die haar broeder den Dood bijroept. Het
is het Rijk van den Dood, hier sterft ook het leven stilaan uit Alastor weg met de
verduisterende natuur.
Daar ligt hij nu, stil, donker en vergeten, een droom der jeugd. Dat men niet weene
over dit kind van gratie en genie, hij laat slechts achter zich verbleekte wanhoop,
kille eenzaamheid.
Dit romantisch gedicht van 720 verzen is de dichterlijke nawerking van Shelley's
bewonderende liefde tot de natuur, op zijn terugweg met Mary en Claire
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langs de Reuss en de mooie Rijnoevers, gevoelens van bewondering, die het verdriet
om verlatenheid en afzondering te Londen en de schreiende behoefte aan genegenheid
en vriendschap kleuren met het blauw waas van weemoed.
Alastor of de Geest der Eenzaamheid, al mist het de aanschouwelijkheid van de
Musset's evocatie der solitude in La Nuit de décembre, vormt toch een bevredigend,
wel afgelijnd geheel, dat als 't ware in één dag afsluit, en binnen het bestek van een
allegorische reis weer op het vertrekpunt belandt: wanhoop, doodsverlangen.
In die natuurpoëzie, waarin Rousseau en Wordsworth hun ruim deel hadden, komen
vele beelden voor die later in Prometheus Unbound weer breeder worden opgevat,
terwijl reeds duidelijk merkbaar wordt Shelley's lichtschuwe neiging naar
geheimnisvolle rotsen, verholen plekken en nevelige tochten per zeilboot, onzichtbaar
voortbewogen door eigen geest of door de winden. The Revolt of Islam voert al die
romantische motieven overvloedig in.
Vaak doet ons het vers denken aan Perk's Mathilde of de verzen van E.B. Koster,
maar veel inniger grijpt Alastor in het diepste wezen der natuur, ja een vergeestelijking
van de werkelijkheid, die later in Epipsychidion en Prometheus hun hoogtepunt
bereiken.
Alastor dient in zijn geheel gelezen, de mysterieuze vaagheid van vorm, uitdrukking
en gevoelens behaagt door haar nimmer falende emotie, die ook in de snel
afwisselende beschrijvingen de bewogen, rusteslooze ziel van den dichter uit.
Alastor werd in 't Nederlandsch vertaald door Dr. K.H. De Raaf: Alastor of de
Geest der Eenzaamheid (met een voorrede van W. Kloos), Brusse, Rotterdam 1905.
Een Friesche vertaling door R. Tolman en D. Kalma verscheen bij Snits, Sneek
1918.
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Over Alb. Verwey's Alastor-vertaling (English Studies, Swets, A'dam) zegt het Kloos
lang niet malsch: ‘Het wordt je of je op een notariskantoor bent, waar de patroon
verjaart en dan zijn employé's op wijn en taartjes trakteert.’
Hier volgt het Praeludium van Shelley's Alastor volgens Nederlandsche vertaling
door Remko Ter Laan (Groot Nederland 1918 - II).
Gij mijne broed'ren, Aard, Lucht, Oceaan!
Zoo d'almoeder mijn ziel ooit heeft gelaafd
met iets van zuiver' en devoten dank,
uw liefde te gevoelen en die gift
te loonen met mijn gaven, - zoo de dauw
des ochtends en de geur van zonnedagen
en d'avond, als het Licht in grootschen stoet
van vrome dienaren wordt ingewacht,
en stilte, in den hoognacht tintelend, zoo najaar's holle zuchten in 't dor woud
en winter's kleed van versch-gevallen sneeuw
en kronen van ijssterren op grauw gras
en kale takken, - zoo 't hijgend verlangen
der weelderige lente, als zij 't eerst
haar zoete kussen ademt in de lucht,
m'ontroerden tot bewond'ring liefdevol;
zoo ik geen bonte vogel of insect
noch een zacht dier heb willens leed gedaan
maar steeds hen liefhad als wie 't naast mij waren vergeeft mij, mijn broed'ren, dan de praal
van deze woorden en onthoudt mij thans
't geringste deel niet van uw gewone gunst!
Gij, moeder van dees ondoorgrondbre wereld,
zegen mijn vromen zang, want u alleen
en u ten allen tijde had ik lief.
Uw schaduw, uwer schreden duisternis
heb ik bewaakt, en altijd tracht mijn hart
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naar 't diep besef van uw geheimenis.
In beenderhuizen maakte ik mijn bed
en op de zerken waar de zwarte Dood
boekt de tropheeën die hij u ontwon, bedaring hopend van het rusteloos
brandend vragen naar het uwe en U,
of soms een geest, zwervend in eenzaamheid,
bode van U, mij tale geven mocht
van wat wij zijn.
In eenzame uren als de stille nacht
onaardsch geluid van eigen zwijgen maakt,
heb ik - gelijk een alchimist, die in
vervoering voor zijn wanhoops-hartstocht zelfs
zijn leven inzet op een duistere kans woorden van deemoed en der oogen beê
vermengd met al mijn schuldelooze liefde
tot tranen, om dit wonder ongekend,
en ademlooze kussen zulk geheimenis
ontwaken deden, dat de toovernacht
wel van uw diep mysterie spreken moest;
en zoo gij 't heilig schoon van uwe ziel
ook nooit geheel getoond hebt, toch viel licht
genoeg in mij, van onmeedeelbren droom,
van fantasieën in de schemering
en van diep denken in den lichten dag,
dat ik, sereen en onbewogen nu,
- gelijk een lang vergeten lier, gehangen
in 't stil gewelf van een verlaten heiligdom uw adem wacht, almoeder, dat mijn zang
opruische met het ruischen in de lucht,
het golven van de wouden en de zee,
de stem van al wat leeft, hymnen geweven
van dag en nacht en 't diepe menschenhart.
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Een overzicht.
ALASTOR, dit ‘kind van gratie en genie’, is al te klaar de arme Percy zelf, wanhopig
zoekend naar een ideaal van schoonheid en liefde, maar in zijn hart keert de
eenzaamheid weer, ontgoocheld drijft hij heen... en sterft. Wat lag het ideaal nog
ver! Als een vogel opgesloten in de kooi, zoo sloeg hij machteloos zijn wieken stuk
tegen de spijlen, door liefdelooze, ruwe handen rond hem opgericht. Mary bleef zijn
uitverkorene, doch haar jaloersche onrust begreep hij niet, en het kind dat zij hem
baarde, stierf enkele dagen later. Al de anderen gaven niets dan ondank, afkeerigheid
en vijandschap... hoe geheel anders moest het ideaal er komen. Langen tijd had hij
gezwegen na de sloopende goddeloosheid van Queen Mab en A Refutation of Deism.
Er stortten veel illusies neer in die periode.
Had hij dan niet dapper gestreden voor zijn ideaal van vrijheid en broederlijkheid,
in en buiten Engeland? Zichzelf en anderen bevrijd van het dwingend godsgeloof?
de slaafschheid van de huwelijkswet tot tweemaal toe verbroken? de onwaardige
afhankelijkheid van kinderen tot ouders afgeschud? Maar mislukking volgde op
mislukking, zijn goddeloos materialisme kon niets dan puinen slaan, haat en tranen
wekken, liefde dooven.
Was dat het heerlijke leven? Waarheen voerde hem dit?
Alastor bracht het antwoord: naar den dood. Want niet hijzelf moet den dood
zoeken in woeste branding van rotsstroom, vanzelf sterft zijn leven uit hem weg.
Materialisme brengt den dood, ‘Ruin calls his brother, Death,’ de straf van alle
godloochenaars: zelfvernietiging.
Alastor is een gewetensonderzoek en een belijdenis. Boven deze confessiones van
Alastor, schreef hij Augus-
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tinus' biecht: Nondum amabam et amare amabam, quaerebam quid amarem amans
amare. Uit de diepte van zijn wanhoop schrikt hij op, wel wetend dat boete en liefde
alleen nog kunnen redden, al is het doel nog niet verklaard.
Alastor is een overgang en een keerpunt, het einde nagenoeg van zijn negatief
materialisme, de uittocht uit zijn Inferno, de intocht in het rijk der louterende liefde
‘L'enfer est le Non dont le purgatoire est le Oui’ (Gillet).
Want het gansche werk van Shelley, dezen Danteminnenden dichter, kan aldus
binnen dien pelgrimstocht van Inferno naar Purgatorio en Paradiso worden ingedijkt:
de drie cantiche van Shelley's poëzie en leven.
Ook Shelley waadde kommervol als Bunyan's pelgrim door de ‘Valley of despond’,
door de hellekringen van log en neerdrukkend materialisme. Alastor was tot aan de
‘wieg der natuur doorgedrongen... zijn graf’. ‘Hij leefde, stierf en zong in
eenzaamheid’. Wat een huiverend mea culpa! De dichter had in weemoed op zijn
leven teruggeblikt, boven den afgrond der rotsen bracht natuur bezinning.
Zijn Purgatorio kan beginnen.
Als met een zweepslag hadden de grievende nood der misbedeelden en de bitterheid
van zijn levenservaringen hem opgedreven tegen het onrecht der samenleving, tegen
koningen, rechters, adel, priesters, tegen despotisme en oorlog. Uit den bijbel, uit
het evangelie vooral, leerde hij de wet en de voortreffelijkheid der liefde. Al die
vijandige machten, waartegen hij vruchteloos losvoer in het wilde, overweldigen
hem, voortaan aaneengewassen tot die ééne machtige personificatie der Tirannie,
waartegen de offerende liefde zich duldend stellen zal... Tot hij eenmaal het hemelsche
hof der ideale schoonheid
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- zijn Paradiso - bereikt, maar alleen langs den steilen Louteringsberg. Het wordt een
epische tocht (The Revolt of Islam) en een tragisch louteringsproces (Prometheus
Unbound, The Cenci). Epiek en dramatiek, Shelley's Purgatorio.
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Tweede deel
De louteringstocht
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V. De roeping
Albè.
HOE ondankbaar en inhalig Godwin zich ook toonde, toch bleef Mary van haar vader
houden. Zij leed om hun eenzelvig bestaan, te meer daar ze nu weer het leven had
geschonken aan een kind, een zoontje, kleinen William. Denkend goedkooper te
kunnen leven, was Shelley met Mary en Claire en het kind begin Mei 1816 naar
Zwitserland vertrokken. Zijn rustelooze geest dreef hem voort, ook had Claire
aangedrongen op den overtocht naar Genève, waar ze hoopte Lord Byron, met wien
ze sedert korten tijd in betrekking stond, te zullen aantreffen.
Op den vooravond van hun vertrek zou een adellijke, reeds getrouwde dame Shelley
hebben bezocht. Queen Mab had haar zoo aangegrepen, - zei ze, - dat ze nu den
jongen schrijver overal wilde volgen. In latere dagen, te Napels, verscheen die dame
terug, Shelley's goede naam kwam toen er door in het gedrang, doch klaarheid is
over deze geheimzinnige alliance nooit gekomen.
Lord Byron, toen pas 28 jaar oud, had reeds de hoogste letterkundige faam bereikt.
Van zijn Childe Harold (2 eerste canto's) verschenen in vier weken tijds tot zeven
verschillende uitgaven, van zijn Bride of Abydos werden 6.000 exemplaren in één
maand, van zijn Corsair 14.000 in één dag verkocht. Zijn voornaamste gedichten
brachten hem meer dan twee
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millioen frank op. Nooit was in Engeland aan een privaat persoon zooveel aandacht
gegeven; zijn letterkundige roem, de glans van zijn adellijken naam, de beruchtheid
van zijn ongeregeld leven, zijn mooi gelaat vol geest en adeltrots, bleek ‘als blickte
Vollmond drein’, gaven hem bij alle vrouwen, en wel vooral bij de meest aanzienlijke,
een onweerstaanbaar maar niet minder gevaarlijk prestige.
Ten slotte was hij dan ook getrouwd, en toen hij na de plechtigheid naar huis reed,
zei hij tot zijn gade naast hem in de koets: ‘Nu zijt ge mijn vrouw geworden; dat is
voor mij voldoende om u te haten; waart ge met een ander getrouwd, zoo zou ik u
misschien liefhebben.’ Een jaar later scheidde deze Don Juan van zijn vrouw, enkele
weken slechts na de geboorte van hun dochtertje Ada. Toen kwamen de praatjes los
over Byron en, zijn halfzuster Augusta Leigh en beider bloedschande.
Met één slag verloor hij alle sympathie; waar hij op een bal verscheen, liepen de
dames verschrikt heen, in de schouwburgen werd hij uitgejouwd, in de bladen
beschimpt. Nu heette hij Sardanapel, Tiberius, Nero, Heliogabale, zelfs Lucifer.
Verbitterd keerde de ‘geboren krompoot’ zijn land den rug toe en, gepakt en gezakt,
was hij, na een kort verblijf te Brussel, naar Genève afgereisd, enkele weken slechts
vóór de Shelley's. Op de naamlijst van zijn hotel vulde hij grimmig in: ‘Lord Byron,
oud: honderd jaar.’
De eerste indruk op het Shelley-gezelschap was eerder gunstig; zij beiden,
aristocraten, zonen der revolutie en wegens hun huwelijksaangelegenheden en hun
onwil om zich aan de dwaze sociale conventies te onderwerpen, door het
‘onverdraagzame Engeland’ opgejaagd. Doch Byron - 4 jaar ouder dan Shelley, verscheen in het buitenland in de volle glorie van zijn romantisch leven en
schrijverstalent,
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gereed om de menschen te overbluffen.
De Shelley's noemden hem gewoonweg ‘Albè’, omdat hij eens op een boottocht
gezongen, gehuild had als een wilde Albanees. Ongetwijfeld wist Shelley dat Byron
door zijn gedrag beruchtheid had verworven, toch kon hij niet begrijpen waarom een
broer zijn zuster niet zou beminnen, of waarom dit feit een beletsel was tegen de
liefde der excentrieke Claire voor den romantischen lord, ‘zoo dol als de wind’.
Claire maakte in Zwitserland heerlijke roeitochten met Albè, in den romantischen
maneschijn. zij sloop waar ze kon naar hem toe, schreef voor hem zijn Prisoner of
Chillon over. Dra zou ze ondervinden wat liefde voor Byron beteekende, en dat ‘wer
will, Tränen ernten, soll Liebe säen’.
Echte vrienden werden de twee dichters echter nooit, ook later niet. Byron wenschte
te sloopen, af te breken, te vernietigen, hij was zelfzuchtig, trotsch, liefdeloos, ruw
van taal en zinnelijk van gedrag. Doch hoe bitter spottend Byron kon zijn, Shelley
heeft hij nooit in zijn satire betrokken.

Hymn to Intellectual Beauty - Mont Blanc.
DIE zomer van 1816 bracht Shelley en Byron genot en gezelligheid, ze ondernamen
een gemeenschappelijken tocht rond het meer van Genève. Nu zeilden ze voorbij de
plaatsen die nog de frissche herinnering aan Voltaire, aan Rousseau's Nouvelle Héloïse
bewaarden. Te Coppet ontmoetten zij Madame de Staël.
Shelley hield veel van alpinisme. De Mont-Blanc sloeg hem met verstomming.
Zoowel in het sublieme gedicht Mont Blanc als in het bekende Hymn to Intellectual
Beauty, jubelt hij om zijn nieuwe roeping.
Eens had hij de Schoonheid als een machtigen geest om zich voelen drijven, maar
onbestendig, vluchtig glijdt ze dra uit dit tranendal heen. Toen had hij in
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wanhoop den rug gekeerd aan alle verwachting op onsterfelijkheid, giftige woorden
had zijn jeugd gesproken, maar op een beslissend oogenblik van zijn leven ‘in den
tijd dat winden liefkoozen’, kwam er een schaduw over hem gevaren en hij begreep,
dat schoonheid ook moreele waarheid is. ‘Beauty is Truth, Truth Beauty’. Toen ‘'k
schreeuwde, in verrukking sloot mijn handen ik’, want een gewijde is hij geworden
die de openbaring, aan hem gedaan, nu ook aan alle menschen verkonden kan. Voor
schoonheid is toch iedere ziel vatbaar, zij alleen kan menschen goed en de moraal
overbodig maken. Zoo zingt hij in die Hymne aan de Ideëele Schoonheid.

Hymne aan de ideëele schoonheid
De ontzagbre schim van een onzichtbre macht
Drijft ongezien rondom ons; wiekend slaand
Door 't vormenrijk heelal, komend en gaand
Als zomerwind op bloem na bloem bedacht;
Als maanglans die op pijnbewassen bergen lacht
Bezoekt ze met haar wissellicht
Elk menschelijk hart en aangezicht,
Als zang en tint wen de avond maant,
Als wolk waardoor 't gesternte ziet,
Als heugnis van muziek die vliedt,
Als al wat door zijn gratie mij
Lief, liever nog door zijn mysterie zij.
Geest van het Schoone, die een wijding geeft
Door de eigen kleur, aan al wat ge ooit beschijnt
Van menschgedachte of -vorm, waarheen verdwijnt,
Waarom verdwijnt ge en laat al wat er leeft
In zwart, breed tranendal dat lach noch luister heeft? Vraag waarom 't zonlicht niet voorgoed
Kleurbogen spant op gindschen vloed;
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Waarom iets dat ooit leefde sterft of pijnt;
Waarom vrees, droom, dood en geboort'
Het daglicht van deze aard zoo stoort
Met duister; waarom zulk een strijd
Van liefde en haat, hoop en verslagenheid?
Geen stem van een verheevner sfeer heeft ooit
Dichter of wijze antwoord er op gegeven:
Namen als Demon, Geest en Hemel bleven
Op 't vruchtloos vragen een weergalmend Nooit.
Toovergeluid, wiens macht, machtloos, niet nedergooit
Van al wat oog en oor omring'
Kans, twijfel en verandering.
Uw licht alleen, als mist langs berg gedreven,
Of als muziek die nachtwind zendt
Over besnaard stil instrument,
Of maanlicht over donkren stroom,
Maakt waar en schoon d'onrustigen levensdroom.
Hoop, Liefde en Achting voor zichzelf, als wolken,
Komen en gaan, los van onze' eigen wensch;
Onsterflijk en almachtig waar' de mensch,
Kondt, onbekende, ontzagbre, met uw tolken Stralende deugden - gij voorgoed zijn hart bevolken.
Gij boô van toegenegenheên,
In minnaarsoogen hier en heen; Gij 't oog van onzen geest een sterker lens,
Als duister voor vergaande vlam;
Ga gij niet, als uw schaduw kwam:
Ga gij niet, dat geen dood ons beidt
Als zijn en vrees een duistre werklijkheid.
Als knaap zocht ik naar geesten en liep snel
Door luisterende kamer, grot en slot
En starlicht woud, met angstige stappen, zot,
Op 't griezlig nieuws dat doode mij vertell'
'k Riep aan, wie jeugd vergiftgen, namen uit de hel.
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'k Werd niet verhoord: ik zag ze niet;
Tot, peinzend op wat leven hiet,
Die zoete tijd van 't jaar, als schot en lot
De wind aan al wat leeft ontkust,
Met vogelzang en liefdelust,
Me uw schaduw raakte, één oogenblik 'k Schreeuwde, in verrukking sloot mijn handen ik.
Ik zwoer dat ik mijn al zou wijden aan
U en het uwe: hield ik wat ik zwoer?
Met kloppend hart en stroomende oogen voer
Ik uit hun klankloos graf omhoog 't vergaan
Geslacht van duizend uren: 'k zag ze in droomloof staan
Van liefde, vreugde en studie-ijver
Om mij, de nijdge nacht mijn drijver:
Zij weten, zoo me ooit glimp van vreugd weervoer
Was 't saam met hoop dat eenmaal gij
De aard van haar slavernij bevrij;
Dat gij, ontzagbre liefrijkheid,
Alles zoudt geven wat geen taal belijdt.
De dag wordt plechtiger en vrediger
Na 't middaguur; er leeft een harmonie
In 't najaar, in zijn lucht een luister die
Den heelen zomer door ver blijft, zoover
Alsof hij nooit kon zijn, dan op een andre ster.
Zoo moge uw macht die als de zin
Van 't zijn mijn willige jonkheid inGezonken kwam, haar kalmte reiken wie
Heel 't verdere leven u vereert
En iedren vorm dien gij beheert;
Wien, schoone Geest, uw toover bindt
Dat hij zich vreest, en elken mensch bemint.

(Hymn to Intellectual Beauty - Nederl. vertaling door Albert Verwey uit Poëzie in
Europa.)
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‘To fear himself, and love all human-kind’. Zoo kon hij slechts bij 't verlaten van
den duisteren gang der hel van het materialisme spreken. Als voor Dante flikkert
voor hem ook weer het licht der sterren. E quindi uscimmo a riveder le Stelle (Inf.,
34, 139) - de dichter gevoelt de volle wijding van zijn verheven roeping, ‘de dag
wordt plechtiger en vrediger’, hij heeft den eersten stap naar den Louteringsberg
gezet; in het dal van Chamonix, bij den Mont-Blanc, heeft de materialist voorgoed
begrepen dat wereldsche grootheid vergaat, maar daarboven leeft en heerscht de
Geest, de geheime kracht van alle wezen.

Mont Blanc
I
't Heelal der dingen, 't onverganklijke,
Stroomt door den geest en rolt zijn snel gegolf
Nu zwart, nu glinstrend, nu in schemergloor,
Nu glans afgevend waar, geheim ontstaan,
De bron van 't menschlijk denken schatting brengt
Van waatren, met maar half zijn eigen klank, Zooals somtijds een zwakke beek zich meldt
In bosschen wild, in 't eenzame gebergt,
Waar 't water rond haar valt in eeuwgen sprong,
Woud strijdt met winden, en een breede stroom
Door rotsge bedding rustloos breekt en raast.
II
Zoo gij Ravijn van Arve - diep zwart Ravijn, Veelkleurige en veelstemmige vallei,
Over wier pijnen, spitsen, holen, zeilen
Wolkschaduwen en zonschijn: vreeselijk oord,
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Waar Macht onder den schijn van de Arve daalt
Van den ijsstroom die zijn duistren troon omgordt,
Barstend door 't zwart gebergte, een vlam gelijk
Van bliksem door het noodweer; - gij ligt daar,
't Reuzenbroed van de pijnen rondom u,
Kindren van ouder eeuw, in wier vereering
De ontboeide winden komen als vanouds
Hun geuren drinken en hun machtig zwaaien
Aanhooren: oude en plechtige harmonie;
Uw aardsche kleurbogen gewelfd op zwaai
Van den doorzichtgen val, wiens watersluier
Een ongehouwen beeld hult: vreemde slaap
Die als de stemmen zwijgen der woestijn
't Al opneemt in haarzelfs diepe eeuwigheid;
Uw holen galmend op der Arve gedreun,
Eén eenge galm die nooit geen andre toomt;
Gij zijt doorzield door dat nooit stakend gaan,
Gij zijt de baan voor dat nooit stil geluid, Duizlig' Ravijn! en als ik staar op u,
Is 't of ik in 'n vreemden en hoogen droom
't Eigen verbeelden schouw, 't persoonlijke,
Mijn eigen menschgeest, die nu lijdelijk
Haastge invloeden ontvangt en wedergeeft,
Houdende een rustloos wisselend verkeer
Met het heelal van dingen rondom mij;
Warrlend gedachtenheir, wiens wiekgeklep
Nu op uw duister drijft en aanstonds rust
Waar gij en zij geen vreemde gasten zijt,
In kalme toovergrot der Poëzie,
Zoekende als daar de schimmen langs hen gaan Geesten van al wat is - schaduw van u,
Spooksel of wijkend schijnsel; tot de borst
Waaruit zij vloôn hen weerroept, gij zijt daar!
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III
Men zegt dat glimp van afgelegen sfeer
De ziel in slaap doortijgt, dat dood een slaap
En voller vorm is dan de beezge geest
Van levenden die waken. - 'k Staar omhoog:
Ontplooide een ongeweten Almacht soms
Sluier van dood en leven? of beving
Mij droom en spreidde een wereld van den slaap
Machtiger rondom me en onbereikbaar ver
Haar kreitsen? - Want de geest in mij bezwijkt,
Huislooze wolk, gejaagd van steilt tot steilt,
Tot in d'onzichtbren stormwind zij verdwijnt.
Hoog, ver omhoog, borende in 't eindloos ruim,
Rijst de Mont Blanc, stil - sneeuwig - vredevol;
Vasalgebergten hoopen, rots en ijs,
De onaardsche vormen rond hem; gletscherdalen,
Breede en peillooze afgronden scheiden hen,
Blauw als de hemelwelvingen en spreidend
En windend tusschen 't opgehoopte steil;
Woestijn door stormvlagen alleen bevolkt,
Behalve als de aar been van een jager brengt,
De wolf haar daar volgt; afzichtelijk
Klompen berg vormen zich, ruig, naakt en hoog,
Grim, spletig, klovig. Dit schijnt wel het oord
Waar de oude Aardschudding - Demon met haar jongen
Verwoesting speelde. Is zoo hun speelgoed? Of
Hulde eens een zee van vuur die stille sneeuw?
Geen antwoord. Alles schijnt ôf 't eeuwig was.
De streek heeft een geheimnisvolle tong
Die twijfel leert, ontzaglijk, of geloof.
Zoo mild, zoo kalm, zoo vredig dat de Mensch,
Was dat geloof niet, vree had met Natuur.
Gij hebt een stem, vreeslijke Berg, die roept
Tegen wetboeken van misdrijf en leed; verstaan
Door wein'gen maar die wijze en goede en groote
Vertolkt, of voelen laat, of zelf diep voelt.
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IV
De velden, meren, bosschen en rivieren,
De zee en 't levend schepslenheir dat woont
In kronkelgangige aard; bliksem, slagregen,
Aardschudding en orkaan en felle vloed;
De doodslach van het jaar als zwakke droomen
Den omhulden knop befluisteren, of droomloos
Wat blad en bloem zal worden slaapt; - de vaart
Waarmee ze opspringen uit dien vloekbren ban;
't Menschlijke doen en gaan, geboorte en dood.
Al dat de mensch raakt of van mensch mag zijn;
Al wat beweegt en aamt met moeite en klank,
Ontstaat en sterft, verkeert, vergaat en rijst.
Macht enkel leeft alleen in stoorloosheid,
Veraf, in vrede, en ontoegankelijk,
En dàt leert hier dit naakt gelaat van de aard
Waarop ik staar, bergen van 't oerbegin,
De toegenegen geest. De gletschers kruipen
Als slangen loerende op hun buit, en traag,
Van verre bron; menigen afgrond hieuw
Vorst met de Zon tot hoon van menschenmacht:
Dom, pyramide en spitse torening
Een doodstad, duidlijk zichtbaar met kanteel
En met onneembren wal van stralend ijs.
Toch, niet een stad maar een verwoestingsvloed
Is daar, die van de grenzen van de lucht
Zijn eeuwgen stroom stort; reuzenpijnen strooien
Zich voor hem heen of, in gekneusden grond,
Staan twijgloos en verbrijzeld; rotsen, stortend
Van ginds ver die woestijn, verwentelden
Voorgoed de grenzen tusschen 't rijk des doods
En dat van 't leven. Wat verblijfplaats was
Van dier, vogel, insekt, verwoesten zij:
Voedsel en schuilplaats voor altijd voorbij,
Voorbij leven en vreugde. 't Menschgeslacht
Vlucht ver in doodsangst; van zijn werk en woning
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Blijft niets, gelijk van rook als stormwind waait.
Hun plaats kent hen niet meer. Zie, wijde holen
Schijnen omlaag in 't flikkrend stroomgebruis,
Dat die geheime grotten woest ontworstlend
Verzaamt in 't dal, en, één breede rivier,
Adem en bloed van verre landen, eeuwig
De luide waatren rollen naar d'Oceaan,
Die vlugge nevels opwolkt in de lucht.
V
Mont Blanc blinkt nog omhoog; - de macht is daar,
De plechtige en stille macht van veel voor 't oog
En veel voor 't oor, van leven veel en dood.
In 't kalme donker van maanloozen nacht,
In 't eenzaam zongestraal, dan daalt de sneeuw
Neer op den Berg: geen oog aanschouwt haar daar,
Noch vlokken brandend in de laatste zon,
Noch met starlicht doorweven: - winden strijden
Geluidloos, hoopen met hun adem sneeuw,
Haastig en sterk, geluidloos. Als een kind
Blijft stemmelooze bliksem bij zijn huis
In de eenzaamheid, en broedt gelijk een damp
Over de sneeuw. Geheime kracht der dingen,
Die geest beheerscht, en in den oneindigen dom
Des hemels als een wet werkt, woont in u!
En wat waart gij, en de aard, sterren en zee,
Als voor de mijmring van den menschengeest
De eenzaamheid en de stilte ledig leek?
(Mont Blanc -Nederl. vertaling door A. Verwey, Ibid).

De veredelende stemming bij Shelley in dit gedicht deelde zich zelfs mee in den
milderen toon van Childe Harold (3e canto) dat, evenals The Prisoner of
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Chillon, Prometheus e.a., door Byron geschreven werd op dien prachtigen
zomeruitstap.
Mary evenwel walgde van dezen trotschen lord, die als een echte sybariet de vrouw
aan zijn genot dienstbaar stelde en de ongelukkige Claire verstiet, zoodra het bleek
dat zij weldra van een kind bevallen moest. Shelley sprak voor haar ten beste, maar
kon alleen verkrijgen dat het kind niet aan Byron's zuster Augusta zou worden
weggegeven.
Daarop vertrokken Shelley, Mary met haar kind en Claire terug naar Engeland en
vernamen er onmiddellijk, dat intusschentijd Harriet Westbrook op zijn naam zware
schulden had gemaakt en dat Godwin, die nog steeds zijn deuren toezegelde, hun
toch een beste geldbelegging openhield.
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VI. ‘love sometimes leads astray to misery’ (Julian and Maddalo)
De tragedie bij de Serpentine.
DE Shelley's woonden voorloopig te Bath. Bange tijden zouden voor hen aanbreken.
Op 11 Oktober 1816 krijgt Shelley bericht dat Mary's halfzuster, Fanny Imlay, zich
om het leven had gebracht. Het meisje werd aan huis door haar stiefmoeder als
overlastig kind behandeld en toen Shelley voor haar voorgoed verloren bleek, had
het besef van verlaten nutteloosheid allen levenslust verstikt. Het lijk droeg nog een
Zwitsersch horloge, geschenk van Shelley...
Geen twee maand later meldt een spoedbericht: ‘Ze hebben in de wateren van de
Serpentine, in Hyde Park, het lijk gevonden van uw gemalin Harriet Westbrook; ze
heeft zelfmoord gepleegd.’ Ontsteld en beangst spoedde Shelley weg, - hij wist niet
dat Harriet al sedert 9 November vermist werd. Doch hoezeer hij ook met haar begaan
was, hij schoof de schuld er van toch vooral op Harriet's familie, die haar had
afgesneden toen zij, door allen verlaten, haar naam niet langer ongerept hield.
De tragedie van de arme Harriet laat een smet op Shelley's naam en gedachtenis;
ook na haar zelfmoord bekende hij geen schuld, hij die, haar verstootend, haar ook
naar het ongeluk, de ondeugd en de wanhoop dreef. Maar het leven, - en ook de
samenleving, - wreekten zich hard op hem. Zijn beide
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kinderen, Ianthe en Charles, werden hem door den rechter onttrokken, hij mocht ze
twaalf keer in 't jaar bezoeken, maar steeds in tegenwoordigheid van een aangestelden
voogd. Wat Shelley daardoor leed, blijkt uit het geweldige gedicht waarin hij den
Lord Chancellor vloekt. Deze beschuldigde hem van echtbreuk, - te recht, - en
steunend op zijn godslasterlijke en ongodsdienstige geschriften als Queen Mab e.a.,
ontnam hij hem zijn rechten als vader en verklaarde hem in 't openbaar ongeschikt
als opvoeder. En toch, had Shelley niet diezelfde rechten van het vaderschap bij zijn
eigen vader smadend miskend?
Godwin dacht er anders over. De philosoof die in zijn boeken zelfmoord
goedkeurde... maar toch het onmogelijke had gedaan om Fanny's schande geheim te
houden, eischte nu dat Shelley en Mary ‘voor 't fatsoen’ met veel ceremonieel hun
huwelijk zouden vieren. Praxis differt a speculatione, oordeelde Godwin, die nu weer
zonder fatsoen zijn deur wijd openzette voor Mary en vanzelf ook voor zijn
goedgeefschen schoonzoon. Toen Shelley na veel wederwaardigheden weer dien
drempel overstapte, leek hem dit huis een doodenkamer. ‘Hoe kunnen die menschen
daarin wonen, - zei hij - als ik die somberheid niet in mij verwoest, ga ik er zelf aan
ten onder.’

De Eremijt van Marlow.
IN Maart 1817 hadden de Shelley's een villa gehuurd, - dezen keer, zoo zei hij, om
er 20 jaar te wonen, - te Marlow bij Londen, in de nabijheid van de Thames. Nu kon
de dichter steeds zijn studietijd met wandelingen en vooral zijn lievelingssport, het
roeien, afwisselen. Hier schonk Mary hem weldra een tweede kind, Clara Everina.
Onophoudend schreef en studeerde Shelley in dezen Marlower tijd 1817-1818.
Hij wilde zijn diepe
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neerslachtigheid om alle leed en strijd verdrijven. Vooral Aeschulos, Euripides,
Homeros en Plato hielden hem onledig; elken avond las Shelley ook hardop in 't
Engelsch voor uit den bijbel, dezen tijd vooral uit Isaias, de Psalmen en Job; ‘gedurig
studeerde hij in den bijbel,’ schrijft Mary in haar dagboek. Uit Spinoza vertaalde hij
en dichtte daarbij veel. Mary zelf schreef ook, zij werkte nu ijverig aan haar roman
Frankenstein, dien zij in 1818 uitgaf en die thans ook als film is bewerkt.
De idealist Shelley stelde intusschen geen perken aan zijn vrijgevigheid. Godwin
de eerste, dan de excentrieke Peacock, de oude vriend, thans buurman in Marlow,
ook de nieuwe vriend Leigh Hunt, uitgever en publicist, die voor allen toen als het
hoofd der Cockney-school doorging; zij allen hadden altijd geldgebrek. Wijl hij
zichzelf alle luxe ontzegde, kregen ook vele behoeftigen in Marlow huisbezoek en
ondersteuning. Want Marlow was een arm district van behoeftige, ongezonde
kantwerksters; vooral het jaar 1817 voerde de na-oorlogsche ellende ten top. Shelley
verdeelde meer dan 20 dekens en 20 paar lakens onder de behoeftigen. Eens keerde
hij terug naar huis zonder schoeisel.
De ‘Eremijt van Marlow’ hield steeds open hof, uitgehongerde gasten kwamen
van overal klaploopen op zijn gastvrije tafel. Leigh Hunt bracht gewoonlijk zijn
vrouw Marianne en zes kinderen mee; buurman Peacock was altijd met een natten
vinger te lijmen, elken avond was hij goed voor zijn flesch wijn; bij tusschenpoozen
liepen nog Claire's broer aan en het Godwinsche gezin. Shelley noodigde ook Keats
eens uit, maar Endymion kwam niet. Shelley's etherische harddraverij schrikte hem
af. En al dien tijd had hij dan ook nog aan huis, buiten Mary en haar beide kinderen,
Claire met haar onlangs geboren dochtertje Alba - een beeld van een kind, aldus
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geheeten naar haar vader, Byron of Albè.
De aanwezigheid van dit kind juist maakte Claire's verblijf onder hetzelfde dak
met Shelley schier onmogelijk, vooral nadat Byron cynisch en liefdeloos tegenover
haar bleef. ‘Als ik 30 jaar oud word, - spotte hij, - word ik ook vroom, ik voel het
aan mezelf wanneer ik een katholieke kerk binnenstap.’ Shelley bleef nochtans bij
hem aandringen, de arme Claire leefde nu alleen van zijn genadebrood... en de tongen
raakten los.
Weemoed drukte op het koude, groote huis te Marlow, sommige dagen woog het
leven er zwaar en droef. Shelley, nog nauw bekomen van den schok om Harriet's
zelfmoord, - waarvan ieder hem de schuld gaf, - en van de vernedering in het trage
rechtsgeding om zijn beide kinderen, voelde diep de verlatenheid van Claire, die met
haar kind geheel van hem afhing en zonder hem van honger verging. Soms bekroop
hem de vrees dat het gerecht hem, na Ianthe en Charles, ook nog William en Clara
zou ontrooven.
In den herfst begon zijn gezondheid te verslechten. Het gebeurde vaak dat hij 's
avonds in een soort lethargischen slaap wegviel, uren lang gevoelloos in de sofa
uitgestrekt. Toch hield het huishouden zich hardnekkig aan het vegetarisch dieet,
dokter of geen dokter. Maar nu tastte het vochtige klimaat de longen aan, de dokters
spraken van Italië en Shelley dacht aan een reis naar Pisa. Italië lokte hem te meer,
daar Byron had gewild dat zijn kind Alba naar Venetië zou gebracht worden, Shelley
hoopte aldus Claire en Byron weer samen te brengen. Doch ook Mary verlangde zeer
de kleine Alba bij haar vader te brengen, om alzoo een einde te stellen aan de
gefluisterde lastertaal, die haar Shelley van het vaderschap betichtte. De menschen
waren slecht in dit land, zoo dachten zij, het hoogste gerecht meedoogenloos, de
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maatschappij dwingend streng met, haar zeden. Begreep de wilssterke Shelley dat
hij hopeloos er tegen streed? Hoe dit ook zij, vooraleer af te reizen stond hij Mary
toe haar beide kinderen te laten doopen, ook Alba die voortaan Allegra heeten zou.
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VII. Epiek: the revolt of Islam
Inhoud.
HAD Shelley vóór den dood van Harriet reeds in dicht geschreven, zoo had hij toch
vaker proza gebruikt, - na die katastroof schijnt hij beslist den ongebonden stijl te
vermijden. Al zijn groote werken tot 1820 hebben den dichtvorm.
Te Marlow had hij veel gedicht, liefst in de eenzaamheid, in het laar van een bosch
of verdoken in het schaarhout op de eilandjes van de Thames, of op den rug uitgestrekt
in zijn boot Vaga drijvend door het hooge wier, de oogen droomend in 't diepe
hemelsblauw.
In eng verlaten bergdal, midden 't bruisen der rivieren
In maanloos matten nacht, heb ik gekend
Vreugden die geen tong kan melden.
(The Revolt of Islam, 532).

Hier ontvluchtte hij het gewone leven en zelfs het gezelschap van zijn vrouw, hier
nam natuur hem in zich op, hier uitte zich in subtiele woorden en steeds wisselende
beelden het geheim van zijn genie, hier verzoende Spinoza hem met het leven.
Aldus ontstond het allegorische The Revolt of Islam (zg. de opstand der Grieken
tegen den Islam), eerst geheeten: Laon and Cythna, een heldendicht van 4818 verzen
in 12 canto's.
Dit epos van revolutie en strijd geeft dichterlijke
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gestalten aan Godwin's ideeën, Spenser leverde de versmaat, - want dagen achter
elkaar las Shelley zich diens Fairy Queen hardop voor, - een geschiedenis der
Fransche Revolutie moest de atmosfeer scheppen, ook wel de bijbel op vele plaatsen.
Shelley droeg het aan Mary op in het zeer mooie gedicht Dedication to Mary,
waarin hij duidelijk antwoord geeft op haar klacht, dat Shelley haar den laatsten tijd
al te zeer verwaarloosde.
En dit vertelt ons dit lange epos:
Van op een hoog gebergte aan zee overschouwt de dichter de breede, machtige natuur.
Boven de wateren ontstaat plots in het helle zonnelicht een verwoed luchtgevecht
tusschen een adelaar en een slang. Tot den avond duurt het tweegevecht, ten slotte
zegeviert de adelaar en de slang stort overwonnen in de zee neer. (Dit gedeelte in
Ned. vertaling door Dr. De Raaf in ‘De Nieuwe Gids’, 1922 II.) Verwonderd daalt
de dichter tot aan het strand en ontmoet er een jonge vrouw die weenend, de handen
over de borst gekruist, dit gevecht had aangestaard. Was zij een slangenbezweerster
uit het Oosten? Met zachte, voor Shelley onbegrijpelijke woorden, spreekt zij de
slang toe. Het dier schijnt die bovenaardsche taal te verstaan, want het rankt uit de
baren op en kronkelt in innige omarming rond haar teere gestalte.
Wie is die jonge, mooie verschijning? Zij spreekt gewillig met den dichter, verwijt
hem zijn wankelbaarheid en noodigt hem uit om met haar van wal te steken in een
bootje, dat zonder zeilen door een geheimzinnige bries voortbewogen ‘de blinkende
zee doorklieft’. - Vroeger leefde zij als weesmeisje gelukkig en vrij bij de zee, ver
van de woelende menschen, toen een stervende dichter haar voedde met goddelijke
wetenschap - alle primitieve poëzie is didactisch.
Het kwaad, d.i. gebrek, honger, ziekte, vrees en verderf, godsdienst, haat en tirannie,
bestaat als gelijkberechtigd beginsel met het goede. Maar om den mensch hadden
die twee oermachten elkaar bestreden en 't goede heeft moeten zwichten. Sedert die
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nederlaag vertoont het goede zich steeds onder nederige gedaante (zoo leerde ook
de bijbel!) en wel onder die van een slang. De mensch kent kwaad niet uit goed; het
eerste prijst hij en laakt het andere, richt tempels op ter eere van het kwaad en noemt
het zijn God. Doch de geest van het goede rust nooit, herneemt steeds weer den strijd.
Griekenland staat daarom te weer tegen priesters en koningen; al overwon de vijand
en mislukte de Fransche Revolutie, toch vreest de kwade geest het spoedig einde van
zijn macht.
De boot schiet nu in duizeligen spoed over den oceaan. Midden geurig groenende
eilanden schittert in de verte een heiligdom. Zij schrijden over de ivoren trappen
binnen in een weidsche halle, het schitterend Walhalla der afgestorven grooten. Er
waren hier
Sommigen wier witte haren flikkerden
als sneeuw der bergen, zacht, mooi en blind.
Anderen, vrouwelijk van gedaante, wier gebaren
schitterden van geest
en vurige jongelingen en kinderen helder en beeldig.
En sommigen droegen een lier... waaruit bestendig
zacht trillende tonen vloden, die drongen door de
cristallijnen lucht.

Het meisje ontzinkt hier aan 's dichters blikken, de slang verandert in haar
oorspronkelijke gestalte van de morgenster. Op den troon zit de geest van het goede
‘mooier dan tong kan spreken of verbeelding schilderen’. - Van de aarde waren zoò
juist twee geesten, stralend van schoonheid, weergekeerd: Laon en Cythna, een
jongeling en een meisje.
Nu zal Laon zijn aardsche geschiedenis aan den dichter vertellen (11 volgende
canto's), en Griekenland het tooneel worden van den vrijheidsstrijd (einde le canto).
Laon is geboren en opgevoed in Argolis, maar het land wordt door een tiran
beheerscht, het volk, onmachtig, draagt gelaten de schandige slavenketens. Laon is
een vrije ziel, hij voelt de roeping om dit volk tot den strijd voor vrijheid op te wekken.
Toch drukt nu de last van die hoopvolle zending zwaar op
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hem, want allen laten hem in den steek, zelfs zijn vriend ‘kon als al de anderen tranen
weenen die leugens zijn’. Slechts zijn twaalfjarig zusje Cythna, ‘een gestalte vol
heerlijkheid’, begrijpt dat nooit vrede en menschelijke natuur elkaar ontmoeten tenzij
vrij, en gelijk man en vrouw den huiselijken vree genieten. Kan de man vrij zijn als
de vrouw slavin blijft? Neen, Cythna wil dan ook die slavernij verbreken en, - zoo
spreken zij af, - zoodra Laon aantreedt aan 't hoofd der bevrijde mannen, zal ook zij
hem tegemoetschrijden met een sleep van gelukkige vrouwen (2e canto).
's Anderen daags al valt een troep gewapende mannen ‘in de kleedij van den tiran’
hun verblijf binnen. Cythna wordt als slavin geboeid weggevoerd. Met een mes slaat
Laon woest om zich heen, hij wordt bewusteloos neergehamerd en weggesleurd naar
een eenzame rots bij de zee, een kerker, ingebouwd in een hooge zuil boven op de
bergkruin. Honger en dorst lijdt hij, in zijn waanzin kwellen hem schrikkelijke
droomen, als plots, na enkele dagen, een stem ‘plechtig en zoet als wanneer de lage
winden de pijnboomen bij middernacht bespelen’ hem oproept.
Een oude eremijt troost en beurt hem op, en voert hem mee over zee naar een stille
kreek (3e canto).
Hier, midden uitgestrekte wouden, bij een verlaten meer, woont de eremijt onder
een steenen toren in een kleine kamer ‘met zeldzaam mos behangen’. Den
waanzinnigen Laon legt hij neer ‘op een rustbank van saamgeweven gras en
eikeblaren’. Zeven jaar houdt Laon zich hier verscholen, terwijl de eremijt hem
verzorgt en stilaan door zijn zachte, begrijpende woorden den waanzin uit zijn geest
verdrijft. Want ook deze ouderling heeft eens ‘de zuivere wet van milde gelijkheid
en vrede’ gepreekt, zijn woord was machtig en meesleepend. Op die manier was hij
er ook in gelukt om de cipiers tot opstandigheid tegen den tiran te drijven en Laon
te verlossen. Maar nu is hij oud, ‘alhoewel nog kundig om het weefsel der wijsheid
te kleuren met het coloriet der spraak’. Zoo heeft hij dan ook tot Laon gesproken
over een meisje, dat in de groote stad den strijd heeft durven inzetten voor recht en
vrijheid...
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reeds hoopen en scharen zich rondom haar vele verlaten en gevallen meisjes. De
tiran beeft al, maar zijn wacht weerstaat aan de duizenden die op dien
vrijheidsschreeuw te hoop liepen op het plein, onder den stadsmuur.
Doch wat kan bloedvergieten baten? Laon zou beter het werk van de maagd
voortzetten, die soldaten zelf met zijn tooverwoord de liefde leeren, hen leeren leven,
‘alsof lieven en leven, hetzelfde zijn’, zoodat ‘het goud zijn macht, de godsdienst
zijn invloed, de troon zijn glorie zal verliezen’.
In de lente der tijden vertrekt de idealist Laon, gesterkt maar droef van zin.
Twijfelend had de ouderling het hoofd geschud bij dien hopeloozen tocht, doch Laon
vertrekt, droomend van die maagd.
Zou zij misschien Cythna zijn? (4e canto).
Aan de overzijde der bergen ligt het kamp van de patriotten. Derwaarts spoedt
Laon. Het is nacht. Een vriend, dien Laon als afvallige had beschouwd, blijkt trouw
te zijn (zinspeling op Hogg?)... dat beloofde voor zijn tocht.
Helaas, nauwelijks is Laon in het kamp binnengetreden of de vijand overrompelt
hen. Duizenden sneven, nog eer ze ontwaken. Maar vóór het te laat is, ijlt Laon in
de hitte van den strijd, roepend naar alle zijden tot de zijnen: Geduld! Spaart! Forbear!
...roekeloos werpt hij zich vóór hun gevelde speren en belet de bloedige wraak. Zij
laten zich nu eenvoudig dooden.
Iedereen staat verslagen, ‘allen voelen de waarheid van liefdes welmeenende
wetten’. Want, hoe zwaar gewond ook, Laon ontroert allen met zijn woord: ‘Waarom
moet steeds kwaad uit kwaad ontstaan, en lijden nog bitterder lijden baren?’ Daarna
zinkt hij neer, uitgeput door bloedverlies.
Zelfs de soldaten van den tiran weerstaan niet langer aan zijn bezielende
uitnoodiging, allen worden ‘broeders op een zelfde pelgrimsreis’ en zoo kan Laon,
‘als vriend en beschermer van de vrijen’, zijn intocht houden in de stad.
Tranen van berouw in elk oog, op elk gelaat milde blikken van liefde en
broederschap! Intusschen dacht Laon steeds maar aan die wondere maagd. 't Scheen
zelfs dat ze Laone heette, maar ‘niemand wist van haar’.
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Hij stapt nu het verlaten paleis binnen, dat zoozeer op Versailles lijkt. Daar zit de
sombere tiran Othman, machteloos en door allen verlaten, tenzij dan door zijn
dochtertje. Laon heeft meelij met beiden, en beschut hen ‘met de macht van zijn
woord’ tegen de woede van het volk. De tiran wordt ten slotte naar een eervolle
rustplaats verwezen.
Het is te veel voor één dag! Met den avond begeeft hij zich midden de wazige
bergen.
's Anderen daags wordt in extatischen jubel het heilige hoogtij der menschheid
gevierd rond het opgerichte piramidenaltaar, ‘de ceremonie die bezegelt de gelijkheid
van allen die leven’. Ook Laon daalt neer naar dit altaar. Daar zat een maagd, gesluierd
en, zooals Mozes sprekend tot 't volk, ‘van goddelijk uitzicht’. Alle natiën in
vrijheidsbond vergaard begroeten hier twee namen: den hare en den zijne. Laon's
stem weerklinkt als muziek van een door God begiftigd menestreel... en ook de maagd
ontsluiert zich. Zij heet Laone, priesteresse van dit heilig vreeverbond. Eenmaal had
zij ook een broer. ‘Helaas, - zegt ze tot Laon, - nu is hij dood, gij alleen op dees aard
gelijkt hem.’ Dan heft zij een grootschen lofzang aan tot den geest, die is ‘Natuur of
God of Liefde of Genot of Meegevoel... wiens slaven Wijsheid en Liefde zijn’. Haar
jubelzang viert het ontloken Millennium, het Rijk van Liefde, Hoop en
Rechtvaardigheid en Vegetarisme.
De agapen der naties, gezellig onder donkere cypressen, volgen dan ook een zuiver
vegetarisch menu.
's Avonds van dien dag keeren allen verrukt naar huis terug (5e canto).
Maar tiran Othman heeft intusschen in 't geheim nieuwe troepen gelicht. Zij
overvallen de Gouden Stad en nu begint een gruwelijke uitmoording der patriotten.
Dezen wijken in front naar een heuvel... maar zonder weerstand te bieden. Gelukkig
ontdekken ze in een grot een bundel pieken, elke zesde man houdt nu een voor zich
en zoo weren ze een tijd den vijand af. Doch spoedig herbegint weer de gruwelijke
vernietiging, ‘myriaden verzamen in broederschap en liefde om te sterven’. Ook
Laon ware gevallen, zoo niet plots een blank

J. Keunen, P.B. Shelley

80
fantoom onweerstaanbaar op een Tartaarschen reuzenmoor op den vijand was ingerend
en hem had verdreven. Die ruiter neemt Laon achterop en voert hem, als in Bürger's
Lenore, over pleinen, heuvels en stroomen naar den top van een berg, bij een wit
marmeren ruïne.
Die geheimzinnige verlosser is Laone, de zuster van Laon, Cythna zelf.
Beiden, broer en zuster, houden zich hier schuil, zij leven er in zulke vereeniging
van gedachten en gevoelens, dat zij hun droevig lot, vrees en tijd vergeten in
‘sprakeloos en vloeibre extase’ van erotiek en vrede. Zij vergeten strijd en slagveld,
gesneuvelden en ideaal!
Pas den derden dag zet de honger op. Laon daalt te paard naar een dorp in de
vallei... het is geheel uitgemoord. Laon ontmoet er vrouwe Pestilentie, zij zaait in
dit lijkendorp verrotting en zoekt haar medehelper Dood. Zij leidt Laon naar een
verlaten hut, waar rond drie stapels brood een kring van doode kindjes ligt ‘koud en
stijf’. Hier regeert haar minnaar, Hongersnood.
Trots zijn afschuw neemt Laon voedsel mee en verzadigt Cythna. Samen keeren
ze huiswaarts als bruid en bruidegom (6e canto).
Liefde verbindt hen steeds ‘in verheven verrukking van gesprek en liefkoozing,
zoet en diep’. Cythna vertelt nu ook haar wedervaren:
Zij behoorde eerst met vele anderen tot den harem van dezen tiran, die aan haar
persoon ‘den zegen der liefde met zijn zelfzucht tart’. Zij gruwt van hem, zoodat
haar woord ten slotte ook haar lotgenooten tot opstandigheid drijft. Toen deed de
tiran haar door twee schurken wegvoeren op een boot tot midden in zee. Daar brengt
een duikelaar het meisje tot op den bodem der zee, als in Spenser's Feeënkoningin,
naar een geheimzinnige grot die echter tot boven de waters uitsteekt. In die krocht
zit ze nu gevangen, een daartoe afgerichte zeearend brengt haar voedsel en een fontein
drinken. En hier baart zij haar kind... het kind van den tiran.
Haar moederweelde duurt maar kort, de scaphander verschijnt
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weer, thans om haar kind te ontvoeren. Levenloos van smart blijft zij achter ‘als een
rook, als een wolk waaraan de winden knagen, tot ze ijl als luchten worden’.
Doch stilaan hervat ze moed: haar roeping! Ook de herinnering aan Laon wekt
haar op. Thans begrijpt ze de geheimen van het leven en van den mensch, en hoe
godsdienst door wijsheid, haat door liefde, slavernij en vrees door vrijheid konden
uitgewischt. Is het niet dat ‘de pijnbank ook de grootheid verkondt der geknechte
vrouw, en van al wat nog goed en onweerstaanbaar is’?
Zoo vergaan de jaren, als plots een aardbeving de zee omwoelt, de diepten scheuren,
het water stormt aan als voor het wereldeinde... Cythna staat op een rotspunt, boven
den zeespiegel: Vrij! ‘I felt that I was free!’
Niet lang daarna zeilt een schip voorbij, de opvarenden verwonderde het, dat hier
een eiland was ontstaan, zij stevenen naderbij en nemen Cythna mee aan boord (7e
canto).
Naast den stuurman neemt ze plaats, en wijst de richting aan naar de Gouden Stad,
‘het warme tehuis voor gelukkiger tijden’.
Tot de scheepslieden houdt ze een lange rede, waarin de quintessens van Shelley's
vrijheidsverzuchtingen en van zijn vroegere pamfletten terugkeert: De mensch - zoo
spreekt Cythna, - heeft zichzelf een God uitgedacht, een tirannieken beul, want Hij
straft wie zijn wet verachten en maakt hen tot slaven. Hoe kan die God de oorzaak
zijn van 't leven? Dan is Hij ook oorzaak van alle kwaad dat ons leven oppermachtig
overheerscht. Voorts zou die God straffen, kwaad met kwaad vergelden? Alleen
liefde, rechtvaardigheid, waarheid, vreugde kunnen den mensch ontlokken aan de
slavernij en den doolhof van den godsdienst. Leven, als ware leven en lieven één
zelfde goed: het beginsel van al degenen die niet buigen voor hemel en godsdienst.
Thans echter wordt het leven verpest tot in de bron: kinderen vreezen hun ouders,
de een beheert den ander, zóó wordt haat ten troon verheven. De vrouw is slavin
geworden, ‘een ding, dat men slechts weenend noemt, A thing I weep to speak!’
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En de man? Hij delft het goud voor zijn eigen knechtschap.
Dat mag zoo niet langer blijven. Die slavernij verzinkt, zoodra de mensch maar
wil. De toekomst ligt voor ons open. Spreekt, zeevaarders: Wat voert gij aan? Goud,
dat uw slavernij bestendigt? Of keert gij weer uit den oorlog?
Zoo spreekt ze, de matrozen luisteren gespannen. Een van hen bekent, dat zij
inderdaad altijd het zoute brood der slavernij in weeë tranen gegeten hebben, en nooit
van hoop zelfs droomen dorsten. Hij bekent ten slotte maar alles, want ‘U, wondere
dame, en de wilde kracht van uw priemende oogen’ kan niemand weerstaan... Ja, zij
voeren in hun schip naar de stad een lading blanke slavinnen... voor den tiran. Ook
zijn geliefde wacht de schuwe schande. Allen zwijgen en snikken.
Dan wekt Cythna hen weder op en allen zweren ‘standvastig te zullen zijn in hun
vrijheidsverlangen’.
Geluk straalt uit aller oogen (8e canto).
Zoo geraakt het schip in een boschrijke baai, waar de opvarende meisjes takken
plukken en kransen. Een drijvend woud schijnt hun schip. zoodat andere vaartuigen
van schrik wegzeilen voor hun luid geschal: Liberty!
In de Gouden Stad stappen zij aan wal. Cythna, omgeven door de matrozen en de
bevrijde meisjes, trekt zegevierend door de straten, allen meesleepend. Is dat een
profetes, vragen de lieden, of ‘een maniak, wild en overstuur’? Maar de vrouwen
volgen haar en schudden hun ‘kil, zorgeloos, lijdzaam knechtschap’ af.
De tiran is woedend maar vreest. Hij zal trachten zijn positie te verzekeren door
goud, gewoonte... en gebed. Nu doet hij openbare processies optrekken en predikaties
houden, om die jonge dwazen af te keuren en de menschen nederigheid op aarde te
preeken.
Maar dat alles zal niet helpen, ook goud niet!
‘En 't overige weet je al,’ zoo eindigt Cythna haar relaas tot Laon.
Thans zit ze dus naast haar broer. Een lente van vreugde en hoop verjongt de aarde.
Het zaad dat zij uitstrooiden, gaat tot vrucht gedijen. En zij? zullen zij sterven? zullen
zij dien morgen
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aanschouwen? Om het even, zij hebben gezaaid, latere geslachten zullen maaien en
onzer gedenken. Laat intusschen de laster vrij kwaad stichten. Zoolang Laon naast
haar zit, vreest Cythna geen mistroostigheid, de toekomst is voor haar verklaard, al
ware zij duisternis en dood.
Hier houdt zij op en lacht op Laon. ‘She turned to me and smiled - that smile was
Paradise’ (9e canto).
Intusschen echter heeft de tiran enkele vreemde volken met leugens om den tuin
geleid, zij volgen hem, de priesters stellen riten in om de menschen naar de zaak van
den tiran te lokken. Deze zet een prijs op Cythna's hoofd. En dan begint een
moordpartij die dagen duurt. Den zevenden dag is de moordlust van de ‘wild beasts’
voldaan: vrede in de verlaten velden, in de uitgestorven dorpen. Maar daar woeden
hongersnood en pest en dorst. De ellende wordt algemeen, niet langer te dragen.
Alleen de tiran maakt goede sier, hij en zijn priesters; zou de pest ook hun
voorbijgaan? Van schrik bevangen, richten de priesters processies in en supplicaties
tot den Koning des Hemels. Hebben zij dan niet zijn vijanden uitgemoord? Zij bidden
nu tot ‘het Verzinsel van hun eigen hart’, als slaven knielen zij er voor neer; ja, ze
zouden ten slotte elkaar hebben aangevat, als niet een Spaansch priester uit haat en
schrik van Wijsheid en Vrij Denken opstaat, en allen wijsmaakt dat de huidige ellende
een straf is van hun God wegens Laon en Laone.
Naar den brandstapel met die twee! De tiran belooft zijn eigen dochter aan wie
die twee levend kan aanbrengen.
Reeds wordt de brandstapel opgericht, de menschen in paniek verbranden hun
eigen bloedverwanten om Gods wraak te stillen, sommige moeders brengen tot drie
kinderen naar de slachtbank (10e canto).
De honger blijft intusschen de stad teisteren. Alle hoop is verloren, wanhopig trekt
de maniak geworden menigte als een troep schimmen door de straten.
Maar in de raadzaal van den tiran staat een eremijt recht, te midden ‘sombere
priesters en trotsche krijgers’. Hij durft de waarheid zeggen: ‘Gijzelf draagt de schuld
van alles, gij
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hebt macht en geld en weelde gezocht, met leugens uw slaven verblind, thans tracht
gij met wreede offers een afgod, dien ge zelf hebt uitgedacht, te paaien.
Doch dat alles is vergankelijk, slechts liefde leeft onsterfelijk.’
Zoo spreekt hij. Maar wanneer hij van Laon gewaagt, vaart begeestering in vele
jonge krijgers. Terstond grijpen de ouderen naar hun degen en doorsteken hen, zelfs
die vreemde eremijt ontkomt maar nauwelijks.
Nu kan hij weer verder spreken: ‘Gij zijt te oud om te veranderen. Ik zal U daarom
Laon aanwijzen, ik ben zijn vriend en hij wil zich offeren. Maar op één voorwaarde:
Laat Cythna ongehinderd naar het eiland der vrijheid gaan, Amerika.’
Dan werpt de vreemdeling zijn kleed af: ‘Ik ben diegene, I am he’ (11e canto).
Laon wordt naar den brandstapel geleid, ‘mild en kalm, zooals een morgen bij 't
aanbreken van den dag het menschdom toelacht’. Allen zwijgen, behalve het
dochtertje van den tiran. Zij spreekt voor hem ten beste.
Daar klinkt het signaal. Plots rent Cythna aan, te paard. Zoodra ze van hun schrik
bekomen zijn, verklaren de priesters dat hun belofte betreffende Amerika niet telt
en dus ook Cythna branden moet.
Laon en Cythna sterven samen den marteldood. Nog zien ze hoe het dochtertje
van den tiran bezwijmt... het dochtertje van Cythna zelf.
Beiden, Laon en Cythna, treden 't paradijs binnen, dat breed geschilderd wordt.
Met hen zweeft ook het kind er binnen. Zij bekent nu dat ze Laon ook vroeger al
herkende, en vertelt hoe velen uit het volk bij den brandstapel begrepen hebben dat
een nieuwe tijd aanbreekt, ‘het einde van geloof en bellefabels’, nu ongeloovigen
zoo moedig sterven.
Dat kind voert Laon en Cythna nu mee in zijn zelfbewogen boot. Drie dagen lang
varen ze door een heerlijke natuur van bergen, wouden, weiden, grotten en spelonken.
Gelukkig zijn ze in de wetenschap, dat Deugd onvergankelijk is, al wordt ze
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zwaar vervolgd. Zoo geraken ze bij den tempel van den geest, waar wij ze zagen
binnentreden in canto 1.

‘Great is the strength of words’ (Revolt, vers 1569).
BLIJKENS de vele aanvallen tegen dogma en godsdienst, bedoelde Shelley, met zijn
Revolt of Islam het bewijs te leveren, hoe kwaad en goed valsche begrippen geworden
zijn. De Umwertung van de symboliek van slang (het goede) en adelaar (het kwade),
- de zg. ophitisch gnostische symboliek in den openingszang, - gaf reeds
waarschuwing genoeg dat ‘den duivel ook eens een kansje zou gegeven worden’.
Waarin bestaat nu echter ‘die nieuwe tijd’? Wat is die vrijheid? Ook de eremijt
verklaart niet nader den grondslag. Wel herkennen we al de negatieve invloeden van
Godwin's intellectualisme: de God van het christendom een gruwel en de oorzaak
van alle kwaad, godsdienst beteekent slavernij, het geloof ‘an obscene worm’, alle
priesters monsters, het huwelijk is vrij, echtverbintenis tusschen broer en zuster
prijzenswaard alleen omdat ‘gewoonte’ en ‘geloof’ haar als onzedelijk bestempelen.
Tijdens de compositie - volgens sommigen het gevolg van een weddingschap met
Keats' Endymion, om op 6 maanden tijds een heldendicht te schrijven, - hadden
Godwin's boeken bestendig naast hem opengelegen.
Maar ook de bijbel. Is er wel een klank die zoo helder en rein opklinkt uit dit epos
als de stem der liefde? Liefde der menschen onderling, die alle onderscheid van
klassen en beroepen opheft, liefde voor de vijanden die ze zelfs op den brandstapel
geen verwenschingen toevoegt. Zalig de vreedzamen, zalig de zachtmoedigen.
Daardoor blijft Shelley's atheïsme maar schijn en klank, zijn godsdiensthaat is
geen goddeloosheid. Integendeel, Revolt of Islam biedt een machtig plei-
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dooi voor een levenden godsdienst, - zooals Van Duinkerken Vondel's Roskam heette.
De godsdienst is volgens Shelley misbruikt geworden. De namen God en Jezus ‘zijn
tot draf geworden voor de zwijnen en tot narrenkleederen voor de dwazen... hun zin
is tot dwaling, hun wijding tot spot geworden’ (Van Eeden, Kleine Johannes). En
naar de vrijheid, naar de verlossing van willekeur en tirannie kan niet langer geweld
of anarchie ons voeren, maar alleen lijdzame liefde. Is niet verdraagzaamheid, ja
weeke lijdzaamheid in het verzet, de essentie van Laon's levenswijsheid en Cythna's
optreden? Forbear d.i. Geduld! Spaart! is het ordewoord van dezen inactieve die,
evenals Vondel's Gijsbrecht van Amstel, torens beklimt, veel praat, weenend den
strijd gadeslaat, blijkbaar wonderen verwacht van zijn woord alleen. Die lijdzaamheid
van den man, van den held, had Godwin ook voorgeschreven, maar bij Shelley is zij
de zegepraal der liefde, - een onbekende voor Godwin. Shelley, profeet en godsgezant,
ontgroeit meer en meer aan de liefdelooze atmosfeer van Political Justice; na de
mislukking der Fransche Revolutie in bloed en verwoesting, voorspelt hij nu in
apocalyptische visie de verbeterde levensverhouding der toekomst, - een visie der
19e eeuw, zoo luidt de ondertitel van dit maatschappelijk epos, - door den kultus der
liefde. Dichters zal Shelley later verkonden, zijn samenstellers van wetten en
oprichters van de samenleving. Dat is de beteekenis van deze grootsche allegorie.
In den vijfden zang weerklinkt er op het pantheïstische hoogtij der menschheid
een glorieuze hymne tot den geest, die is ‘Natuur of God of Liefde of Geluk of
Medelijden’; Cythna, de vrouw, fungeert er als priesteresse, als Mozes sprekend tot
het volk, zit ze hier ‘gesluierd en van goddelijk uitzicht’.
Revolt of Islam heet dan ook wel ‘het Epos der

J. Keunen, P.B. Shelley

87
Vrouw’, een hulde aan Mary's moeder, de moedige vrouwen-emancipatrice Mary
Wollstonecraft. De vrouw verschijnt hier als de trouwe steun van den man,
onweerstaanbaar aanrukkend op haar paard, om in het ergste van 't gevaar den man
te redden. Door de vrouw zal eenmaal de moreele herwording gedaante bekomen,
maar voorloopig kan zij nog slechts haar man napraten. Het lijden zal Shelley dieper
inzicht doen krijgen; het lijden is het uur der vrouw, Beatrice mag komen, en doorheen
Shelley's Purgatorio zal haar invloed steeds groeien. Na Cythna komt Asia in
Prometheus Unbound, en Beatrice Cenci, die beiden eenmaal bevrijdende liefde over
de aarde spreidden.
Als verhaal beschouwd, valt aan het epos nog wel een en ander te verbeteren. Een
duidelijke introductie van de helden krijgen we nergens, en hoogste enkele
symbolische aanduidingen die maar op het gevoel en op het zinnelijke oog zijn terug
te voeren. Die Laon boft toch vrij veel, bij veldslagen, overrompelingen,
massamoorden schiet hij er gelukkig altijd alleen weer over. Cythna met haar lang
verhaal (canto's 7 - 8 en 9) verbreekt ook den samenhang, de handeling slabakt, we
moeten wachten tot canto 10 om het verdere verloop. Haar verhaal is trouwens even
rijk aan romantische motieven als Laon's wedervaren. Shelley heeft zijn hart ruim
kunnen ophalen aan het wonderbaarlijke, aan droomerijen over verlaten plekken,
oude torens, zuilen, onderaardsche grotten, geheimzinnige gegevens van
natuur-aanvoeling, die steeds met den gemoedstoestand der personen harmonieerend
afwisselt. In Revolt of Islam is Shelley bij uitstek de dichter der zee, der grillige,
romantische natuur, maar evenzeer verwerkte hij al de emotioneele momenten uit
de balladen-literatuur: Bürger's Lenore, Uhland's Des Sängers Fluch, Byron's Prisoner
of Chillon, Childe Harold,
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Coleridge's The Ancient Mariner, al het melodramatische van Scott en Hugo. Men
zou haast geneigd zijn die kunst als on-Engelsch te bestempelen wegens de overladen
gevoelsuitingen, den overvloed reeds van al die vraag- en uitroepingsteekens, als
geen Engelschman gebruikt. Toch weer, hoe Engelsch die onverzettelijke geestdrift
van Laon voor zijn edele maar wanhopige onderneming, die echt Engelsche
crusade-manie, hem voortdrijvend ongeacht de gevolgen.
De vaart van het verhaal loopt vaak onklaar in de overtolligheid van details, duistere
beelden, rijkdom der behandelde thema's, telkens weer onderbroken door machtige
beelden, breede vergelijkingen. En wat zijn ze allemaal rad van tong, iedereen in dit
verhaal ‘weet het weefsel der wijsheid te kleuren met het coloriet der spraak’. De
lezer wordt vermoeid en raakt verward, hij zou ontstellen, boeiden hem niet de
schitterende natuurtafereelen, de onovertroffen klanken en de treffende
aandoenlijkheid van deze visionnaire kunst.
Van Eeden, verheerlijker der Hollandsche natuur en schepper van
sprookjesatmosfeer, vond hier zijn ruime gading; hij schrijft dan ook in een van zijn
brieven: ‘In die stilte (nl. van zijn eenzaam verblijf) hoor ik 't geluid zoo goed van
wat ik schrijf, ook van de verzen die ik lees. Ik lees The Revolt of Islam. Shelley is
de eenigste, die me hier gezelschap houdt, die niet disharmonieert met mijn eigen
gedachten, die mij nooit tegenvalt.’ Is zijn Sirius in Sirius en Siderius III geen tweede
Laon? Op zijn wit paard rijdt ‘het Baasje’ voorop aan den troep der vierhonderd
Siderische Broeders; de Orendagave, waardoor ‘zijn woorden die vierhonderd
bedwelmden als wijn’, Sirius' tocht voor Liefde en Vrede door het land, enz.,
verzoenen den heiden Laon met den catechumeen Sirius in een zelfde idealisme.
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Maar broeder Deemoed was bij Van Eeden wijs genoeg om de conclusie te trekken,
hem door zijn mislukking opgedrongen.

Laon - Lionel - Shelley.
ONMIDDELLIJK na zijn epos begon Shelley aan een soort herdersdicht: Rosalind
and Helen, dat hij pas later voleindde. Die twee vriendinnen storten, na jaren
scheiding, haar hart bij elkander uit. Vooral Helen treurt om haar verscheiden
echtgenoot Lionel, maar beider trekken wijzen blijkbaar op Mary en Shelley terug...
Shelley gaf aldus zelf de stemming aan die hem bij de compositie van zijn
heldendicht The Revolt bedrukte.
Die Lionel bracht den menschen vrede en liefde ‘druipend als dauw van zijn zoete
spraak’; weelde, macht, aanzien had hij kunnen genieten maar verschopte het als
verachtelijk onkruid; de menschen begrepen echter niet waarom hij, Lionel de
edelgeborene, zich aan de maatschappelijke conventies onttrok, en de priesters haatten
hem om zijn aanvallen tegen hun winstgevend geloof (640-690). Lionel's
vredesapostolaat mislukt, hij sterft en heeft niets bereikt.
Ach, moedeloosheid sloeg ook Laon om het hart, opbeuring zoekt hij bij Cythna,
nu hij voelt dat de menigte doof blijft voor zijn boodschap van liefde (canto 9), en
de oude tirannie, waartegen de Fransche Revolutie inbeukte, nooit onderdrukt zal
worden. Het is opvallend hoe Laon er bestendig behoefte aan heeft, veel volk om
zich heen te zien en te hooren, behoefte aan extatischen feestjubel, aan solemneele
optochten. Hij wil het groeiende wantrouwen in zichzelf verstikken, maar ten slotte
begrijpt hij wel
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dat hij, uitgeput, mislukt... en sterft vrijwillig den marteldood.
Ook in het bekende, zeer mooie Dedication to Mary biecht de bedrukte Shelley
hoezeer hij lijdt om de verlatenheid te Marlow, ‘waar de eenzaamheid ook wanhoop
is’ (vers 67), om de vijandige afzondering van zijn omgeving, die hem het verblijf
in Engeland schier onmogelijk maakt, om zijn eigen lichamelijke zwakheid, voorbode
van een spoedigen dood.
Hoever was de leerling van Godwin al afgedreven van zijn oorspronkelijk, trotsch
rationalisme. Hoelang zou het gareel van materialisme zijn opwiekende
schoonheidszucht bedwingen mogen? Reeds nu kon het dit niet. Want de toonschaal
van zijn epos verstemde geen zier, toen Shelley, de officieele critiek ter wille, enkele
zedenstorende verzen uitknipte. Men had gezegd: die zedelooze dichter van Queen
Mab verdedigt openlijk het incest, de erotisch gestemde Laon en Cythna - zij heette
zelfs Laone, - waren toch broer en zuster. Bernard Shaw bekent zelf graag, hoe hij
door deze bloedschennige minne tusschen Laon en Cythna, mede door Ibsen's Spogen,
er toe gebracht werd om het incest ten tooneele te brengen in zijn Mrs. Warren's
Profession. Juist iets voor Shaw om aan te toonen dat het morbide van zulke
gemeenschap geheel vervalt, als de verliefden maar niet weten dat ze broer en zuster
zijn. Het ligt er vingerdik op: volgens Shaw, beschouwde Shelley de bloedschande
niet als immoreel... alleen maar als onsociaal. Maar bedoelde Shelley wel iets anders
met die episode dan ‘épater le bourgeois’? - Hoe dit zij, bij het volledig ter perse
gaan, was Cythna niet langer Laon's zuster, en waren ook vele aanvallen tegen het
christendom in het epos doorgehaald.
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VIII. ‘Thou paradise of exiles, Italy’
(Julian and Maddalo, 75)
Julian and Maddalo.
MET Mary, haar beide kinderen William en Clara-Everina, met Claire en haar kind
Allegra, reisde Shelley naar Italië op 12 Maart 1818. Een jaartje had hij te Marlow
gewoond, nog vier jaar zou hij leven, nooit meer zijn vaderland terugzien.
Ze zwierven een tijdlang in Italië om, ten einde tegen den winter in Napels vasten
voet te nemen.
Denk er om, dit is Italië
en wij daar bannelingen.
(Rosalind and Helen, 19 - 20)

Ook uit andere verzen blijkt, dat de zwervers niet gemakkelijk gewenden in dat
vreemde land. Allereerst moesten zij het Italiaansch grondig leeren, en zich aan de
nieuwe zeden en gebruiken van de uitgesproken Roomsche bevolking aanpassen.
Over zijn gedurig verhuizen van stad tot stad, schreef Shelley nauwkeurige brieven
aan Peacock, merkwaardiger dan de beste Baedeker. Van dichten kwam niet veel,
op verlangen van Mary beëindigde hij Rosalind and Helen.
Intusschen had Shelley aan Byron over de ongelukkige Claire geschreven. In het
cynisch antwoord eischte hij Allegra voor hemzelf op en verstiet alle rechten van de
moeder. Vroeger had Byron's vrouw
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haar dochtertje Ada aan haar man onttrokken, nu kreeg deze de kans om wraak te
nemen, al was het dan op een andere moeder.
Na lang dralen en wikken stond Claire haar kind aan Byron af, zij wilde niet de
heerlijke toekomst voor de dochter van dezen rijken lord, den meest vermaarden
dichter ter wereld, in gevaar brengen of verhinderen.
Doch weldra berichtte de heele streek, hoe het woeste leven van den giovinetto
inglese in die twee eerste jaren van zijn verblijf in Italië hem een nome stravagante
had bezorgd. Claire en ook Shelley vreesden te recht voor het kind en beiden trokken
naar Venetië in de hoop op een verzoening.
Nutteloos! Byron negeerde de arme Claire, die maar pas 20 was geworden, maar
over Shelley's bezoek was hij opgetogen en ontvlamde in vriendelijke belangstelling.
Hun ontmoeting verwekte zelfs een zekere intimiteit, want gedurende twee maanden
gingen Shelley en zijn gezin in een villa van Byron wonen, midden de schitterend
mooie natuur nabij Este. Onder die heenreis was Shelley's kind, Clara, gestorven;
maar de prachtige omgeving, de ruïnen van het slot der Medici brachten hem dermate
in geestdrift, dat zijn scheppingskracht herleefde in het hier geschreven Julian and
Maddalo en andere gedichten.
In dit mismoedig lange gedicht komen blijkbaar de wandelritten en conversatie
van de twee poëten voor. Wie de personen voorstellen lag er zoo duidelijk op, dat
de uitgever maar best Shelley's naam als schrijver omsluierde.
Julian, d.i. Shelley, vertelt hoe hij met graaf Maddalo, d.i. Byron, een wandelrit
onderneemt op de Lido. Aangenaam en geestig gesprek bekort den tijd. Op hun
terugweg bewonderen ze den zonsondergang en weemoedvol keeren ze huiswaarts,
's Anderen
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daags voert Maddalo zijn vriend naar de cel van een zinnelooze die, eveneens een
idealist, nu echter verlaten door zijn vrouw, wanhopig bij de pakken neerzit, als man
van smarten: ‘Ik leef en vertoon hoeveel een mensch kan dragen en niet sterft’ (vers
460). Toch, korten tijd daarna stierf die ongelukkige. Van de dochter van Maddalo
verneemt Julian later de lijdensgeschiedenis van dien man - ‘maar de koele wereld
zal 't niet vernemen’ (laatste vers). Julian and Maddalo bekoort uitermate door den
stillen weemoed, door het beheerschte, milde, weeke gevoelen dat nu niet gedurig
doorslaat als in The Revolt of Islam. Uit een brief aan Peacock blijkt, dat Shelley
volkomen op de hoogte was van Byron's wangedrag; nu komt er in dit kunstwerk
een interessante schets voor over Byron, die gansch het duistere beeld van dien brief
verzwijgt en alleen den pseudomelancholischen Childe Harold weergeeft. Maddalo
had gezegd: ‘De menschen haten elkander’ en ‘de meeste ongelukkigen worden in
verdriet tot poëet geboren’ (546). Dit had Shelley zeker ontroerd, de dichter - vooral
de apostel-dichter als Laon - was den marteldood gestorven... en toch, uit zijn lijden
groeit de verheerlijking. Wat een thema voor een tragedie, een tragedie van offerende
liefde.
Toen Shelley teruggekeerd was op zijn villa in Este, schreef hij onmiddellijk,
niettegenstaande groeiend ongemak, zijn eerste bedrijf van Prometheus Unbound.

‘Winter comes, can spring be far behind?’ (Laatste vers Ode to the
Westwind).
DE verdere uitwerking bleef voorloopig steken doordat de Shelley's in November
1818 naar Zuid-Italië den komenden winter ontvluchtten. In die ‘religieuze’ stemming
van zijn offerenden en duldenden Prometheus, maakte hij op doorreis te
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Rome vluchtig kennis met het Coliseum en de overblijfsels van het oude Rome.
Doch 's winters, te Napels, overviel hem weer diepe troosteloosheid, een
raadselachtige zwaarmoedigheid, le mal du siècle. Hij las veel, vooral Milton en de
Grieksche treurspeldichters, vertaalde uit Goethe en Calderon, vertaalde Platoon's
Sumposion en noemde het The Banquet, maar weer gaf hij zich over aan het opium
en dan piekerde hij, of hij in plaats van te rijmen niet beter zou werken voor sociale
en moreele verheffing der wereld. Terzelfder tijd voorziet hij, als Lionel in Rosalind
and Helen, een vroegen dood, en dan bevangt hem de angst bij zijn schamele
nietigheid tegenover de groote, vijandelijke machten. Shelley treurt in stilte: For I
am one whom men love not, in zijn: Stanzas written in Dejection near Naples, in
Invocation to Misery, On a Faded Violet, en andere gedichten die hij zelfs voor zijn
vrouw verborgen hield.
Was Mary afgunstig om Shelley's bezorgdheid voor Claire? Of moeten we de
geschiedenis gelooven van de geheimzinnige dame, die hem sedert 1816 overal
volgde, om in Napels te sterven en haar geheim in den dood te begraven? Op haar
verzoek zou Shelley haar kind uit medelijden hebben uitbesteed in een tehuis te
Napels. Ligt er wellicht in het later te Pisa geschreven Epipsychidion (vers 308-320)
een zinspeling op deze katastroof?
Zoo eindigde dan 1818 en begon 1819 somber en droef. Shelley's gezondheid
kwijnde, en hij en Mary treurden om de kleine Clara. Mary, koel en gesloten, voelde
zich vereenzaamd onder al die vreemde Italianen, heimwee naar Albion drukte op
hun eentonig leven. Zij besloten toen, einde Februari 1819, naar Rome te verhuizen.
Die stemming bevorderde een ontzettende inwerking van de Romeinsche ruïnen
en hun majestueuze
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maar troostelooze verlatenheid op Shelley's gemoed. De baden van Caracalla namen
hem geheel in beslag, naar geest en lichaam. Uren bracht hij er door, droomend en
schrijvend, overweldigd door de verrukkelijke natuur, getuige van de durvende
onverzettelijkheid van den mensch. Shelley's geweldigste dichtwerk wordt een
‘gelegenheidsgedicht’. Want toen nu Rome's heerlijke lente ‘alle diepten en fijnheden
der natuur met liefde vulde’, de aarde ‘verluchtte en verwasemde als een dauwdrop
verdampend in het zonlicht’, ontlokte zij voor Shelley's verbeelding de genii der
Natuur, de geesten der Uren, der Lucht en der Aarde, om Prometheus' verlossing te
vieren over winterstormen, angst en pijn van ijzige slavernij. Poëtischer idealiseering
van natuurelementen, glanzender bezieling van emoties en voorstellingen, rijker
natuuranimisme en mythevorming in even melodieuze verzen, in even groote
verscheidenheid van metrum en klankensieraad dan in Prometheus Unbound
(Prometheus Ontboeid) is nauwelijks denkbaar.
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IX. Dramatiek: Prometheus unbound
Mythe en Tooneel.
DE mythe vertelt hoe de Titan Prometheus de zijde van Zeus had gekozen in den
strijd tegen de andere Titanen. De Oppergod zou, ingeval van overwinning, den
mensch de gave der vrijheid schenken, zooals Prometheus te voren bedongen had.
Maar eenmaal meester, vergat Zeus, als echte tiran, wat hij beloofd had en toen
wreekte zich de menschenvriend Prometheus. Hij stal een vonk van het hemelsche
vuur, bracht die op aarde en lei daardoor den oorsprong van alle kunst en wetenschap
bloot. Voor straf kluisterde Zeus hem toen aan de woeste rotsen van den Kaukasus.
In deze mythe, zooals ze in Aischulos' trilogie vervat ligt, ondergaat de Titan de
gerechte straf voor zijn overmoed. Zijn hybris had het evenwicht der dingen verstoord:
De Godheid openbaart bij trappen
Het licht der wetenschap en kennis, en begeert
Dat ieder op zijn wacht zich onder haar verneêrt.
(Lucifer, II 2)

Maar ook de gekluisterde blijft Zeus steeds hoonend bedreigen. Prometheus, de
Voor-ziener, kent een geheim; hij weet hoe en wanneer Zeus' macht zal einden en
hijzelf ontboeid worden. Stuurt Zeus zijn bode op hem af om het verschrikkelijk
geheim te
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ondervangen, dan onthaalt hij den Olympiër met nieuwe verachting en bewaart zijn
sekreet. Prometheus stort daarop met rots en al in den Tartaros, waar Zeus' adelaar
hem verschrikkelijk pijnigt. De Titan wordt er ten slotte milder, hij verzoent zich
zelfs met zijn aartsvijand en ontstijgt weer den Tartaros in vrede en geluk.
Wat is die Prometheus nu bij Shelley geworden?
Inhoud van het stuk:
Prometheus ligt gebonden aan de steilte van een ravijn in de ijsrotsen van den
Indischen Kaukasus. Al sedert duizenden jaren lijdt hij hier bovenmenschelijke smart.
Ione en Panthea houden hem gezelschap.
Het is nog nacht, maar stilaan breekt de morgen door, terwijl de Titan in een
geweldig pathostooneel van vertwijfeling en nauw onderdrukte opstandigheid zijn
klachten uit. (Zoo begon ook Aischulos' Geboeide Prometheus.)
Eens had hij Jupiter gevloekt... het heelal trilde toen van ontzetting. Nu is hij dien
vloek vergeten en weemoedig, onder den druk van zijn verlatenheid, smeekt hij de
elementen dat zij dien in zijn plaats herhalen.
Niemand durft... doch zie, uit de onderwereld duikt de schim van Jupiter zelf op
en daar klinkt die wereldschokkende bedreiging tegen god Jupiter:
‘Duivel, ik daag u uit! kalm, vast van geest, Zooveel gij slaan kunt bid ik u te slaan;
Booze tiran, door god en mensch gevreesd,
Eén eenig wezen zult gij niet verslaan!
Regen uw plagen altemaal,
Krankzinnigen angst, spookachtige kwaal
Op mij, laat wisslend vorst en gloeden
Knagen in mij, en zij uw woede
Bliksem, snijdende hagel. tallooze vormen
Van Furiën drijvend aan op wonden-slaande stormen!
Nog zit ge, een vreeslijke figuur
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Van kalme macht, maar kome 't uur,
Waarin zal blijken wat gij zijt
In allerdiepste inwendigheid,
En, na veel zonden, valsche en vruchtelooze,
Hoon volge uw tragen val, eeuwig, door 't eindelooze!’

(Nederl. vertaling door A. Gutteling, Wereldbibliotheek.)
Prometheus staat er thans zelf over ontdaan:
‘Sprak ik zoo, moeder Aarde? 't Berouwt me! Niets van wat er leeft, wensch ik
dat lijdend zij.’
Onmiddellijk schieten die bloedhonden van Furiën toe, om hem op bevel van
Jupiter te pijnigen. Doch Mercurius, zooals Okeanos bij Aischulos, weerhoudt hen
om nog eens den Titan de tong te schrapen over zijn geheim. ‘Ik weet slechts dat
zijn eind eens komt,’ dreigt Prometheus opnieuw. Boven angst en smart en vrees
verheft zich deze idealist, hij noodigt ja de Furiën zelf uit, onbewogen in de ziel, hen
verachtend als kampioen van 's hemels slaven.
Verschrikkelijk varen nu de Furiën uit om Prometheus ‘uiteen te scheuren, om
leeg te gieten hun kelk van pijn’, doch vooral zedelijk lijden brengen zij ‘als vuur
vretend in hem’.
Het koor ontplooit den sluier van 's menschen lijden. Het bespot den Titan, die
den mensch wetenschap en kennis wilde brengen en juist daardoor waarheid, deernis
en vrede verstikt. Zal Prometheus' inspanning op niets uitloopen? Zelfmistrouwen
bekruipt hem, hij maakt zijn Gethsemani-lijden door, het verpletterend verdriet van
‘wijzen, zachten, edelen en rechtvaardigen’, van alle groote denkers, hervormers,
martelaren die tot heil van hun medeschepselen goed stichten en toch slechts haat
en vijandschap opjagen. Prometheus folteren daarom wreede visioenen: vooral het
beeld van Christus op Golgotha (vgl. Verwey's beruchte Christussonnetten) en het
beeld van de mislukte Fransche Revolutie.
Ione: Wat zaagt ge? Panthea: Een smartelijk schouwspel: een geduldig starende
jonkman aan een kruis genageld.
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Ione: Wat meer? Panthea: De hemel in het rond, en de aard Omlaag, was dicht
bevolkt met vormen van Menschelijken dood, alle verschrikkelijk, en Gewrocht door
menschenhand; en enkle schenen Het werk van menschenharten, moordend traag
Door frons en glimlach. Andere gezichten, Te schandlijk om te noemen en te leven,
Dreven voorbij. Laat ons niet ergre vrees Verzoeken door te zien: voldoende smart
Is dat gekreun. Furie: Zie een symbool: dat zij Die voor den mensch diep onrecht
lijden, hoon En keetnen, enkel duizendvoudige foltring Wentelen op zichzelf en ook
op hem. Prometheus: Verzacht den doodsnood van dat stralend staren; Sluit nu die
lippen bleek, doe 't doorn-doorwonde Voorhoofd van bloed niet stroomen; met uw
tranen Vloeit het ineen! Stil, stil 't gefolterd oog In vrede en dood, - dat niet uw
kranke weeën Schudden dat kruis, - dat niet die vingren bleek Met uw geronnen
bloed meer spelen! O, Afgrijselijke! Uwen naam wil ik niet spreken: Hij is een vloek
geworden! 'k Zie, ik zie De wijzen, zachten, eedlen en rechtvaardigen, - Uw slaven
haten hen, die zijn als gij, - Enklen verdreven uit huns harten huis, Een vroeg-gekozen,
laat-bejammerd huis, Door vuile leugens: panters die geblinddoekt Een opgejaagde
hinde dicht vervolgen; Enklen in giftige kelders saamgeketend Met lijken; enklen hoor 'k de menigt daar Niet lachen luid? - omsloten door traag vuur; En machtge
rijken drijven aan mijn voet, Gelijk eilanden door de zee ontworteld, Wier zonen
zijn gekneed in één plas bloed, Bij rooden brandgloed van hun eigen huizen.

J. Keunen, P.B. Shelley

100
Furie: Bloed kunt ge zien, en vuur, en kreuning hooren, - Ergre dingen resten,
ongehoord En ongezien. Prometheus: Ergere? Furie: In 't menschenhart Wordt
prooi, dien het verslond, steeds overleefd Door schrik. De edelsten vreezen dat, wat
hùn Te laag schijnt om te denken, waarheid zij; Gewoonte, huichlarij maken hun
geest Tempels van meengen thans versleten godsdienst. Zij durven voor den toestand
van den mensch Geen heil beramen, en zij weten niet Dat zij 't niet durven. Zij die
goed zijn hebben Geen macht, en kunnen enkel vruchtloos weenen; De machtgen
missen goedheid - dat gebrek Is erger; wijzen missen liefde; en wie De liefde hebben
missen wijsheid; zoo Is al 't uitmuntendste verkeerd in kwaad. Velen zijn sterk en
rijk, willen wel goed zijn, En leven toch onder hun medemenschen Die lijden, of er
niemand iets gevoelde: Zij weten zelf niet wat zij doen. Prometheus: Uw woorden
Zijn als een wolk gevlerkte slangen; toch Bemedelij ik wie zij niet doen lijden. Furie:
Bemedelijdt ge? Ik spreek niet meer! (verdwijnt) Prometheus: Wee mij! helaas!
pijn, pijn, eeuwig, voor eeuwig! Ik sluit mijn traanlooze oogen, - o verfijnde Tiran!
uw werken zie ik klaarder in Mijn leed-verlichten geest. In 't graf is vreê: Het graf
verbergt al schoone en goede dingen. Ik ben een god, en kan haar dáâr niet vinden Noch zou 'k haar zoeken: want, schoon wreede wraak, Dit is verslagen zijn, niet
zegepralen, O felle koning! De gezichten waar Gij mij mee foltert, sterken mijn
gemoed Met meer volharding, tot het uur verschijnt

J. Keunen, P.B. Shelley

101
Dat zij geen beeld meer zijn van wat bestaat. Panthea: Helaas! Wat zaagt gij?
Prometheus: Er is tweeërlei Ellende: zien, en spreken: - spaar me er een. Namen,
die 't heilig wachtwoord der Natuur zijn, Droeg men omhoog in blinkende blazoenen;
De volken wemelden in 't rond en riepen Eenstemmig luid: ‘Waarheid, Vrijheid en
Liefde!’ Plotseling viel er van den hemel wilde Verwarring: er was strijd, bedrog en
vrees: Tirannen stoven aan, deelden den buit. Dit was de schaduw van de waarheid
die 'k Aanschouwde.
Doch de dulder Prometheus verbijt ‘supreme over misery’ en lijdt ‘als altijd
vastberaden, maar niet trots’.
Daar zweeft een koor van geesten aan! Al het goede en edele dat onverwoestbaar
in de ziel van den mensch voortleeft, vertegenwoordigen zij. In melodieuze,
viervoetige jamben roepen de Geesten visioenen op van hoop, van broederliefde in
oorlog en rampen, van idealen der wijzen, geluksdroomen van dichters:
Derde Geest: 'k Zat naast eens wijzen legersteê, Een rosse schijn van 't lamplicht
gleê Langs 't boek dat straks hem peinzen deê, - Toen een Droom - als vlammen
straalde Zijn gevedert - nederdaalde. En ik wist in hem verschenen Wie ontstak
eeuwen voorhenen Deernis, eedle taal, en pijn; Korten tijd droeg schaduwschijn Van
zijn luister 't aardeduister. Hierheen droeg hij mij met spoed Als Begeerte's
bliksemvoet: Dat 'k hem wederbreng' voor morgen, Of de wijze ontwaakt in zorgen.
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Vierde Geest: 'k Sluimerde op een dichtermond, Droomend als wie liefde vond In
zijn aêm geluid nog suizend, - Aardsche vreugde zoekt noch vindt hij, Hemelsch
kust hij en bemint hij Wezens in de wouden huizend Der gepeinzen. Van het dagen
Tuurt hij soms tot 's avonds duister: O van gele bijen ruischt er 't Bloesemen der
klimophagen, 't Gouden zonlicht hoogt hun luister, 't Weergekaatste door het meer;
Wat hij ziet, hij weet het niet, Maar herschept het in zijn lied Tot gestalten werklijk,
meer Dan de mensch die levend heet: Kindren der Onsterflijkheid. Een van dees me
ontwaken deed: 'k Ging u troosten, daar gij lijdt.
Prometheus hervat moed, en zoo sluit het 1e bedrijf met vertroosting en reeds flauwe
verwachting van verlossing. Maar nog glijden voorbij, nauw zichtbaar van wazige
schoonheid, nauw hoorbaar als echo's verruischend in een luit, de tweelinggeesten
van Oost en West: Liefde en Smart, nu helaas onafscheidbaar! En toch, alleen Liefde
kan redding brengen!
Troosteloos weegt de aanbrekende morgen op den Titan, - onverschillig aan
foltering of troost, zoolang liefde hem ontbreekt, zoolang de geliefde Asia zoo verre
van hem blijft (einde 1e bedrijf).
Wie beseft dat beter dan Panthea, zij de afglans van Asia's liefde? Nog aan
Prometheus' voeten gelegen, droomde Panthea reeds van een nieuwe vereeniging in
de toekomst tusschen hem en Asia en nu, bij het begin der lente ‘dat kind van vele
winden’, is ze afgegleden naar een lieflijk dal van den Kaukasus, naderend tot Asia.
Deze vertelt ze nu haar droom (mo-
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torisch moment in het stuk), en thans krijgt ook haar andere droom gedaante in het
geluid der bergen, in de fluisteringen van de echo's: de droom nl. over den verdoken
weg die leiden zal naar die vereeniging. ‘Volg, o volg!’ zoo ruischt de echo en reeds
begeven zich Asia en Panthea op weg.
Ze trekken midden door rotsen en kloven, langs donkere paden, door geheimzinnig
woud, een omgeving waar we Alastor konden ontmoeten, het rijk waar alles van
liefde zingt, waar Faunen en Dryaden kringen in 't rond om te luisteren naar oude,
wijze cantilenen over noodlot, en over de ontboeiing van een zekeren Titan, die heel
de aarde tot één broederschap zal maken.
Tot op een hoog uitstekende rotspunt zijn Asia en Panthea nu voortgedreven. Meer
omlaag plaveit een mistzee met haar azuren golven het Indisch dal, van de bergtoppen
spat de dageraad in schuimen neer. Nog dieper ligt de heerlijke aarde. Zoo past het
hun de nevelen en den schijn van het aardsche bestaan te ontstijgen; want zie, de
wind steekt op, de nevelen verklaren, er uit te voorschijn zweven gestalten, azuren
vlammen in gouden lokken, die hun den weg wijzen zullen naar verborgen krochten
en verholenheden omlaag, naar de grot van Demogorgon, den Onverbiddelijke, die
nochtans aan zachtmoedigheid nooit weerstaat.
Daar zit hij op zijn ebben troon, Demogorgon, de Eeuwige Vergelding!
Verschrikkelijk van somberheid maar onzichtbaar en vormloos, toch zeer wel
bespeurbaar als een levende geest die van alle ding het uitsluitsel kent. Het
versrhythme wordt jachtig, Asia dringt op hem in met onrustig vragen - de vele
vragen over het leven die ook Shelley zoo zeer beangstigen: Wie schiep de wereld?
Wie al wat ze in zich sluit? Gedachte, hartstocht, rede en wil? En wie schiep de
liefde?
‘God, de almachtige God,’ zoo tracht Demogorgon haar vruchteloos af te leiden.
En wie schiep schrik, waanzin, berouw en zonde? wie schiep het kwaad? En liefde,
verkeerd in haat? en zelfverachting, leed en hel?
‘Hij heerscht,’ ontwijkt de sombere Demogorgon, want god
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Jupiter draagt de schuld van alle kwaad.
Wat heerlijke gelegenheid voor het traditioneel breed-epische reciet! Asia ontrolt
de geschiedenis van het menschdom vanaf het Saturnisch tijdvak, van Jupiter's
overwinning en van zijn woordbreuk en ondank tegenover Prometheus.
Woest dringt Asia op Demogorgon in, haar ontgaat hij niet meer. Zij voelt wel,
dat de tijd nadert van Jupiter's val en Prometheus' ontboeiing. Is het noodlot dan niet
machtiger dan deze Almighty Fiend? Het Noodlot en zijn Schikgodinnen, de Horen,
de Geesten der Uren. Waarom talmen zij?
Daar stormen zij aan, de Geesten der Uren in hun wagen, zwaarbeladen met de
toekomstige gebeurtenissen. De sombere Demogorgon rent met hen heen en
verduistert den nacht. En zie, een andere wagen - een ivoren schelp, doorvloeid van
purper vuur, - neemt nu ook Asia en Panthea mee.
In een wolk op den top van een sneeuwigen berg houdt de wagen stil. Zoodra de
morgen aan de poorten licht, straalt Asia luchttinten uit van liefde en schoonheid,
die de elementen verrukken, de onbezielde winden van minne ontvonken. Onzichtbaar
is ze, terwijl zij op winden der muziek voortdrijft binnen het rijk der liefde.
Het ideaal is rijp om werkelijkheid te worden! (Einde 2e bedrijf.)
Het 3e bedrijf zet in met een machtig pathos. Jupiter glariet van overmoed, te
midden van zijn hof, op het hoogtepunt van zijn macht. Ligt niet de menschelijke
geest, dat onbluschbaar vuur van opstandigheid, vastgekluisterd aan een puntige
rots? Jupiter meent dat de Uren zijn totale overwinning aanbrengen en nu vergrijpt
hij zich zelfs aan de liefde, die essentieel vrij was, en dwingt Thetis aan zijn zijde.
De maat is daarmee vol... dreigend ontbiedt hem Demogorgon naar den afgrond.
Nooit zal iemand nog na Jupiter de tirannie van den Hemel voeren. De elementen
weigeren hun dienst, Jupiter stort van zijn troon in den afgrond. Zoo schildert Apollo
dit uit aan Oceanus, ergens op het eiland Atlantis:
Apollo: Ja bij 't einde van den strijd,
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Waardoor de bol dien ik bestuur verduisterd' En 't vast gestarnte trilde, werd de hemel
Beschenen door de ontzetting van zijn oog Met bloedrood licht, door dichten
flardenzoom Van 't zegepralend duister, wijl hij viel: Gelijk de laatste glans van
rooden doodstrijd Des daags, die door een spleet der vuurge wolken Ver brandt over
het storm-doorgroefde diep. Oceanus: Zonk hij naar de' afgrond, naar het donker
Leêg? Apollo: Gelijk een aadlaar op den Kaukasus Gevangen in een wolk die splijt;
zijn vlerken Waarmee de donder spot, in wervelwind Verward; zijn oogen die de
zon aanstaarden Zonder verblind te zijn, door 't witte weerlicht Verbijsterd; wijl de
zware hagel slaat Zijn worstlende gestalt', die eindlijk zinkt Voorover, en het
hemelsche ijs omklemt haar.
Intusschen is Prometheus door Hercules ontboeid geworden. Rondom hen bevinden
zich ook de Geest der Aarde, Ione, Asia en Panthea nog steeds in den wagen met
den Geest der Uren.
Nu zal Prometheus zijn alleluia vieren?
Van Asia zal hij niet meer scheiden; met haar, den afglans van Onaanschouwde
Schoonheid, zal hij wijken naar een grotwoning, gebouwd naar den smaak van de
hermitage in Revolt of Islam, waar hij met Asia zal minnekoozen, waar ‘wij
neergezeten, veel zullen spreken over tijd en wisseling en wen gij zucht, zal ik
glimlachen’.
En de mensch? en de ontvoogding van zijn geest? de bevrijding van honger, ziekte,
strijd en dood? de vernietiging van den haat, van de gods-vrees en den gods-dienst?
de uitstraling over de aarde van Liberté, Egalité, Fraternité?
Prometheus heeft het schier vergeten van louter minnespelen! Gauw wordt de
Geest der Uren bijgeroepen om, terwijl Prometheus met zijn Asia bruiloft, de
boodschap door Proteus' zeeschelp overal in de ronde wereld uit te blazen. In
pompeuze be-
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woordingen introduceert moeder Aarde het jonge paar in hun toekomstige woning.
Zijzelf getuigt hoe ze heelemaal verjongd is, een donderslag vulde de ruimten van
hemel en aarde en daarmee was natuur, licht en atmosfeer van alle kwaad ontheven.
Weinig was inderdaad noodig voor die staatverwisseling, want - meent Shelley, niets is door zichzelf slecht.
Het bruiloftspaar grendelt daarop behoedzaam de deur achter zich dicht. Wel
mogen de oude kennissen als de Geest der Aarde nog even binnen en zelfs een
kwinkslag op de twee verliefden wagen, maar als de Geest der Uren met veel vuur
relaas komt uitbrengen over de metamorphose in den mensch, krijgt hij van
Prometheus, die nu den pluralis majestatis gebruikt, nog juist uit beleefdheid wat
oppervlakkige aandacht: ‘We voelen al wat ge hoorde en zaagt; toch spreek maar
op.’ Deze is de eenige zin, dien Prometheus sedert zijn ontboeiing nog gesproken
heeft!
Wat de Geest der Aarde berichtte, komt hierop neer, dat in de wereld nu het type
Rousseau-mensch is verschenen: in de menschelijke natuur is de fomes peccati
voorgoed uitgedoofd, God is dood en de mensch leeft in vrede en onderlinge liefde.
(Einde 3e bedrijf.)

Beteekenis als kunstwerk.
FEITELIJK behandelt het drama hetzelfde thema als The Revolt of Islam, maar in
de fijner, subtieler bevatting van den lyrisch-dramatischen vorm. Door zijn fabel
geraakt het stuk geheel buiten de werkelijkheid. Het speelt vooral in het
Kaukasusgebergte, zonder nadere plaatsvermelding, dan weer in krochten, of in het
sprookjesland van Atlantis of in het bovenaardsche. De optredende personen zijn
mythische halfgoden: Prometheus, Hercules, de oude goden en voorts geesten,
phantasmen, allegorieën en personificaties. Den bouw zelf van het stuk kan voorzeker
niemand ingewikkeld noemen. De drie deelen van expositie, spanning en ontknooping
verloopen nagenoeg in het kader telkens van een be-
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drijf. Het dramatisch plan blijft zuiver enkelvoudig: de protagonist Prometheus
gekweld en achtervolgd door den antagonist Jupiter - en die houdt zich achterbaks
tot bij 't begin van het 3e bedrijf, - terwijl Asia als voornaamste en veelbedrijvige
tritagoniste voor de intrige zorgt. De peripetie valt onmiddellijk na het hoogtepunt
der crisis (III 1).
Maar door dit eenvoudige gegeven richt zich een diep en veelzijdig gemoedsleven,
schuift het fel bewogen onderspel van emoties, stijgt en daalt de stuwingslijn van de
lyrische impulsen der personen.
Reeds de wirwar van kleur en licht en toon door die steeds weer wisselende
verschijningen, voerde een sterke contrastwerking aan. Tevens harmonieert die
wondere verscheidenheid van geesten en nymphen - al maakten zij het stuk
onuitvoerbaar, - met de uitbeelding van de onstuimigste opgewondenheid of de teerste
ontroeringen. Zoo ontwikkelt b.v. het 1e bedrijf reeds al de schakeeringen in de
psychische gesteldheid van een lijdenden Titan. Van de diepste vertwijfeling en
verslagenheid, waaruit dan de haat weer opflitste, steeg de lijn langs resignatie tot
berouw over eigen heftigheid, en schoot plots weer omhoog naar onwrikbaarheid in
uitdagende lijdensverachting (tegenover Mercurius en de Furiën). Verdriet zuivert
van allen trots, resignatie keert weer, zij wordt gelaten weemoed en bijna wanhoop
als, gelukkig, in 't verschiet een straal doorschemert van betere toekomst. Op dat
oogenblik kan Asia, als een tweede Cythna, in het heilsplan van den mensch
binnentreden.
De zekerheid in haar verwachting op Prometheus' redding is sterk genoeg om de
ontgoocheling, door den somberen Demogorgon, te verduren. In geesteskracht stijgt
ze boven dezen uit, haar stem wordt dwingend, haar woord bevelend, zij de reddende
Judith in de dagen van diepste ellende. Is Prometheus
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geworden de gekwelde Dionusos, symbool der stervende winternatuur, is Jupiter de
ijzige winterkoning wiens adem alle liefde en innigheid verstikt, dan brengt Asia het
warmer licht der lente dat het hart weer verjongt, de liefde ontdooit en in het 4e bedrijf
tot zomersche weelde openlaait.
Want ja, alleen Asia, d.i. de veredelde Queen Mab, ook veel zelfstandiger dan
Cythna, de vrouw in al haar schoonheid, de leidster ter vrijheid, het betere ‘Ik’ in
den mensch, zij vult met zonnevuur de wereld, den diepen oceaan, de zonnelooze
krochten. Waar Asia verschijnt, wordt de aarde mild, de lucht verheldert en, als rond
Eva in het gedicht The Sensitive Plant, durft het onkruid niet opschieten zoolang zij
daar verwijlt.
Nu is het opvallend hoe te midden van die stralende geestenwarreling de ontboeiing
van Prometheus zoo vlot van de hand gaat. Die ontboeiing krijgt nauwelijks haar
beslag, zij is maar een peulschilletje, de moeite niet waard om er zooveel klachten
en kwaad bloed voor te zetten als Prometheus, Asia, Panthea, Demogorgon en tutti
quanti wel doen. Maar, zeggen de Shelley-enthousiasten: god Jupiter, tiran en eischer
van zoenoffers, is een verzinsel van 's menschen geest uit bijgeloof en vrees; die god
is niet echt, de mensch hoeft maar te willen en hij is onttroond... ja, minder nog,
tirannie loopt uit op eigen ondergang. Demogorgon is toch in feite Jupiter's kind.
In het stuk nu moet Demogorgon dien Jupiter uit de voeten maken. Het is al te
koddig, - zegt B. Shaw, - omdat er eenvoudig zoo'n Demogorgon niet bestaat en
tweedens omdat, als Prometheus zelf Jupiter niet van zijn troon sleurt, het niemand
anders voor hem zal doen.
Intusschen zullen weinigen alle kwaad zoo uitsluitend aan één godheid toeschrijven;
doch laten we dit gelden, en beschouwen we verder in Demo-
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gorgon den wrekenden Jahwe, in den lijdenden Prometheus de afbeelding van den
Verlosser, in het 4e bedrijf den jubel om de Hemelvaart des Heeren, dan kunnen we
Gladstone bijvallen dat het stuk christelijk is, ‘het eenige echt godsdienstige dichtstuk
van de eeuw, als we maar de namen verstellen’.
‘Shelley,’ zegt Shaw, ‘werd een godsdienstige macht!’

Het Boek Job.
WAAROM stort die Jupiter nu eigenlijk van zijn troon? Uit het drama blijkt dat
nergens; het moet dan wel zijn dat de geweldige gebeurtenissen in 't Europa der einde
18e en begin 19e eeuw in Shelley - zooals trouwens bij ons in Da Costa, - de
verwachting van het Duizendjarig Rijk hadden toegespitst. Coleridge en Southey
waren hem echter reeds voorgeweest, toen zij in Noord-Amerika hun Pantisocracy,
een paradijs van geluk, wilden stichten. Prometheus is dan ook hier een enthousiaste
demagoog, het stuk een geweldige aanklacht tegen tirannie als oorzaak van alle
kwaad.
Waarom nu den Shelleyaanschen Prometheus zoo'n haat en vervolging vanwege
Jupiter toekomen, verklaart het 1e bedrijf onvoldoende. Zoo'n verwaten uitdager der
goden, als bij Goethe of Byron b.v., is deze Prometheus zeker niet, evenmin de niets
ontziende durver lijk Wagner's Siegfried, waarmee B. Shaw hem op gelijken voet
wil stellen, ook niet de buitensporige humanist als de Prometheus van Vondel, die
eenvoudig een andere Faëton wordt. Prometheus en Faëton vergeten beiden hun
aardsche afkomst, en willen zich geestelijk geheel uitleven, in ‘reukelooze stoutheid’
tot aan de starren draven, maar zij gaan er aan te gronde, zij het dan den menschen
ten bate (cf. Faëton, III 1).
Voor den nederigen Vondel gold ook tegenover
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zulke doorslaande idealisten de gulden regel uit Lucifer: ‘Buiten God is 't nergens
veilig.’
Neen, Shelley's Prometheus is enkel een lijdzame duider als Job, die beleedigingen
met goedheid aanvaardt en daardoor vrede sticht. Hij is een pacifist, meer nog: belijder
en beoefenaar van het zuiver lijdzame verzet. Het geheugen (of is het de durf?)
ontbreekt hem zelfs tot het herhalen van zijn vroegeren vloek tegen Jupiter; en dan
doet het bij Shelley wel vreemd aan, dat de schim van Jupiter (die in het stuk slechts
eenmaal ‘opdondert van beneên’ tot herhalen van den vloek) niet de ‘Almighty
Fiend’, als zijn grimmige dubbelganger, doch een geestgenoot van Prometheus is.
We voelen het wel aan, ook de vinnigste defaitist hoeft geen wraakneming van den
weldra zegevierenden Prometheus te duchten!
Inderdaad, Shelley ging het alleen om een oplossing voor het probleem van het
kwaad. Daarom verdiepte hij zich gedurig in het Boek Job, dat hem dan ook de
trekken voor zijn Titan heeft bijgebracht. Dezelfde tragische situatie: Job gepijnigd
onder de prikkelende, liefdelooze verwijten van zijn drie vrienden, - Prometheus ook
vooral geestelijk gemarteld door de Furiën. Dezelfde tragische schuld in beiden: Job,
overtuigd van zijn onschuld, beschuldigt Gods souvereine beschikking, zijn
onverbiddelijke gestrengheid, - Prometheus ook lijdt alleen omdat Jupiter zijn haat
wil koelen: ‘pain is my element, as hate is thine’. Dezelfde duldende kracht in beiden,
Job en Prometheus, en beiden ten slotte zegevierend: Job wordt in zijn vroeger geluk
hersteld, evenwel na zijn erkenning van Gods ondoorgrondelijke almacht en wijsheid.
Shelley wilde nu juist geen verzoening aanvaarden, een compromis met Zeus evenals
bij Aischulos is bij den Brit uitgesloten, de oplossing voor het probleem van het
kwaad ligt voor
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den bijbelvasten Shelley in de Bergrede van Mattheus: Beati mites, quia possidebunt
terram, - deemoed is kracht! De mensch hoeft maar te willen en alle kwaad ontvalt
aan zijn natuur. Voor Shelley geldt, dat het menschdom zichzelf kan bevrijden van
bijgeloof en gods-vrees, niet door haat of opstandigheid, maar door zelfbeheersching
en liefde: ‘love and bear, as ever firm not proud’, lieven en dulden! Dan zal Asia d.i. het goede in ons, - zich weer met Prometheus vereenigen, het Millennium dagen,
de tweede gouden tijd waarin de mensch weer vrij en goed is, niet uit onwetendheid
(Saturnisch tijdvak), noch uit vrees voor straf en hel (koperen tijdvak), maar goed
en deugdzaam uit natuurdrang (gouden tijdvak).

Het 4e bedrijf van Prometheus Unbound.
EEN half jaar later componeerde Shelley het 4e bedrijf van zijn Prometheus, ten
deele te Rome in de baden van Caracalla, ten deele te Florence. Louter
stemmingstooneel, onnoodig in het stuk als zoodanig, maar bevattende - zooals men
gezegd heeft, - de essentie der poëzie.
Om de overwinning van Prometheus op den tiran Jupiter en om zijn verbintenis
met Asia jubelt geheel de schepping, natuur en firmament, aarde, maan en
sterrenkrans, ja, bijna als in Schiller's An die Freude, de verdoemden in de hel. Voelde
Shelley dat zijn stuk niet mocht einden met het 3e bedrijf op die banale liefde-panacee,
als eenig afdoenden balsem op Prometheus' eeuwenlange zielelijden?
Bij begin van het 4e bedrijf bevinden zich Panthea en Ione in het woud bij
Prometheus' grot. Er is een nieuwe tijd ontloken. De Geesten der Uren, klef en grijs,
trekken voorbij, nu zonder wagen, met de lijkbaar waarmee ze den Tijd voeren naar
het donker, naar 't verleden, naar de dooden. Hen onmiddellijk
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volgend, ruischen de Geesten van de Menschenziel aan, in sandalen van weerlicht,
op wieken zoo zacht en snel als gedachten. Zij komen uit 's menschen gemoed,
vroeger vuil, nu schitterend:
Wij komen van 't hart
Van den mensch, eens zwart,
Onrein en blind, en gebukt onder smart;
Nu is 't een zee
Van bewogen vree,
Een heldere hemel,
Maar vol ontroering en machtig gewemel.

Nu zullen zij duiken of stijgen of zweven tot aan de grenzen van 't heelal en
hernieuwen 't aanschijn der aarde. Dood, Chaos of Nacht zullen vliên voor hun
wiekgeruisch als mist voor de macht van den storm.
Terwijl zij heenwieken, drijven door twee poorten van het woud twee visioenen
aan, wonderbaar van straling: een wagen op raderen van wolken, waarin der Maanden
Moeder (de Maan nl.) wordt gedragen.
Er binnen in
Zit een gevleugeld kind, met wit gelaat
Gelijk de witheid van de heldre sneeuw.
Zijn wieken zijn als zonnig ijs-gevedert,
Zijn leden lichten blank door de op den wind
Golvende vouwen van zijn blank gewaad,
Weefsel van hemel-paarlen. Ook zijn haar
Is wit, de glinstring van wit licht verdeeld
In draden; maar zijn oogen zijn twee heemlen
Van vloeiend duister.

En zie, uit de andere opening van het woud snelt aan, met luide en wervelende muziek,
een bol waarin
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duizenden andere sferen wentelen, purper, azuur, goud en groen en wit. Er binnenin
ligt de Geest der Aarde slapend. Op zijn voorhoofd schiet een ster stralen uit als
zwaarden van azuren vuur. Die ontblooten al de geheimen van het diepe hart der
aarde; de edelgesteenten, de puinen van oude grootheden en gedrochten, nu
verschrompeld en vergaan.
Aarde jubelt in een triomf van geluk en verrukking. Gelijk weerlicht in
vaneengespleten kloven, zoo barst in haar de liefde uit, van omlaag, omhoog, rondom
en binnenin. Haar stralen van liefde en leven doorklieven het bevroren lijf der Maan,
en nu heffen beiden, Aarde en Maan, een lyrischen beurtzang aan, die steeds stijgt
in vervoering en extase.
De Aarde jubelt om haar verlossing van kwaad en tirannie.

De aarde
Hoe dringt door mijn granieten lichaam zij (de liefde)
Door wortels dicht-vervlochten en vertreden klei
Tot in het fijnst gebloemt en 't uiterste gebladert;
Winden en wolken maakt zij tot haar woon,
Een leven wekt ze in de vergeten doôn:
Een ziel wordt uit hun zwartste holen opgeademd;
En als een storm met wervelwind en donder
Splijtend zijn wolkenkerker, rees ze - o wonder! Uit grotten onverlicht van ongedroomd bestaan;
Met schok of de aarde beeft, en snelheid die den stillen
Gedachte-chaos, steeds bewegingloos, doet trillen;
Tot haar en vrees en pijn als schaûw voor 't licht vergaan,
Den Mensch verlatend, die de grill'ge spiegel was,
't Waarachtig schoon heelal verminkend in zijn glas
Tot menig drogbeeld, nu een zee weerkaatsend liefde,
Die over heel zijn ras - gelijk de hemel glijdt
Op zuivren Oceaan, rimpelloos uitgespreid Beweegt, en licht en leven schiet uit sterge diepten;

J. Keunen, P.B. Shelley

114
Den Mensch verlatend - als een kindje dat melaatsch
Verlaten wordt, en een ziek dier nagaat tot naar de plaats
Waar de geneeskracht van een bron door warm een rotskloof dringt, Dan gaat het onbewust naar huis... zijn moeder vreest
Een oogwenk om zijn rozigen glimlach: 't is een geest...
Maar dan herkent zij 't, en zij schreit op haar herstelde kind.
Den Mensch - O! niet de menschen! maar een keten van gedacht
Aaneengeschakeld, en onscheidbre liefde en macht,
Drijvend met diamanten sterkt' natuur haar krachten:
Als met tirannenblik de zon beheerscht
Den onrust'gen staat van de planeten, die om 't zeerst
Naar 's hemels vrije wildernis te worstlen trachten.
Den Mensch, één harmonieuze ziel van vele zielen saam,
Wier godlijke aard het is, zichzelve na te gaan,
Waar alles vliedt tot alles, als naar de zee de stroomen; Liefde vermooit het dagelijksche doen,
Arbeid en pijn, in 's levens groen plantsoen,
Spelen als tam gediert - wie kon zoo zacht het droomen?
Zijn wil - met lagen hartstocht, slecht genot,
En zelfsche zorgen, die hem dienen als een God, Een geest, slecht als hij heerscht, als hij gehoorzaamt machtig,
Is als een stormgevleugeld schip, en Liefde stuurt het voort
Door golven die niet durven breken overboord, De wildste levensstranden dwingt ze in haar regeering krachtig.
Alles bekent zijn sterkte. Door het koude marmer gaan,
En door de doffe kleur, zijn droomen: heldre draên,
Waarvan de moeders kleedren voor haar kindren weven;
De taal is een oneindig Orfeuslied:
Beheerscht haar harmonie, de kunst'ge, niet
Ontelbre vormen en gedachten, anders zonder leven?
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De bliksem is zijn slaaf; 't diepst van den hemel
Toont hem zijn sterren, langs zijn oog gaat hun gewemel,
Gelijk een kudde schapen, en hij telt hen een voor een,
De storm is als zijn paardje; de luchten hij beschrijdt;
En de afgrond roept ten hemel, uit zijn diepten, blootgeleid,
‘Hebt gij nog één geheim? De mensch ontfloerst me: ik heb er geen’.

Nu zingt ook de Maan, ‘uw kristallen lief’, haar verliefd refrein tot Aarde, in zang
en tegenzang.
Wat is het Engelsch een zangerige taal! Hoe zacht en krachtig tevens al deze
tooneelen! Vaak verloopen de gevoelens in wazige, onbestemde uitdrukking, maar
wat een verbeelding en bevalligheid van visie in dit verheven lyrisme, in verzen,
zwierig en van een niet te evenaren rijkdom van rhythme, versmaat en
klankenharmonie. Toch vleit het den Nederlander deze harmonieuze verzen te lezen;
de Prometheus Unbound herinnert ons op zoovele plaatsen aan Vondel's Lucifer.
Vergelijk b.v. Apollion's Paradijsschildering van I, 1 met Prometheus, III 3. Zoo
dringt zich ook hier bij dezen beurtzang een niet beschamende vergelijking op met
Eva's liefdedans om Adam (Adam in Ballinschap, III 3). H. Gorter nu putte meer
dan één motief voor zijn Mei uit Prometheus, 4e act, o.a. voor de begrafenis van
April, de Maan voorgesteld als moeder der maanden, de begrafenis van Mei zelf,
enz.
Panthea's indruk na den beurtzang is ook de onze: ‘Ik rijs - als uit een bad van
schitterend water - uit die rivier van klank’. De Aarde zelf verweekt ‘als een dauwdrop
die vergaat’.
Nog hooger de vervoering!
Demogorgon stijgt op uit de aarde, hij roept allen op: Aarde, Maan, Hemellichamen,
de Genii der natuur, de Dooden, Dier en Vogel, de Krachten der Natuur en ook den
Mensch, eens een wreed tiran of dienaar laf.
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Dan spreekt Demogorgon zijn machtige doxologia uit, waarmee hij de beteekenis
van Prometheus Unbound als 't ware samenvat:
Zachtheid en Deugd, Wijsheid en Lijdzaamheid Dat zijn de zegels die met machtge zekerheid
Boven Verwoestings kracht den afgrond sluiten;
Smarten te lijden, wen de hoop geen uitkomst wacht;
En onrecht te vergeven, donkerder dan nacht
Of Dood; Macht te trotseeren die almachtig schijnt;
Te lijden, dulden, hopen, tot de Hoop in 't eind
Uit eigen bouwval schept wat ze in haar droom zich dacht;
Noch te verandren, noch door spijt en vreeze
Te wanklen; dit gelijk des Titans glorie,
Is schoon en groot en blij en vrij en deugdzaam wezen,
Slechts dit is Heerschappij, Vreugd, Leven en Victorie! (Einde)

In dit 4e bedrijf juicht Shelley's liefde tot wereld en menschheid, zijn zg. pan-erotiek.
Wat moet het zalig leven zijn in dit Eden van vrede en geluk, waarvan Maan en
Aarde zingen, waar de mensch aanschrijdt in de harmonie van zijn
erfrechtvaardigheid, omstoeid door geesten en gedaanten die letten op zijn pas. Er
ontbreekt aan die pan-erotische verheffingen slechts de wezenheid en de glans van
's menschen grondverhouding tot een Schepper van 't heelal. Had Shelley gewoon
den catechismus opgeslagen en er geleerd de eindbestemming van den mensch in
God, hoeveel monumentaler en echter zou zijn kunst geklonken hebben. Hoe heerlijke
zangen vol van teederste poëzie hij ook schreef, zij laten toch een indruk van nevelige
onbestemdheid, van onrust ook en vurigheid die bijna koortsig afsteekt tegen de
kalme schoonheid van Vondel in Adam in Ballingschap, (I 1 en II). Er is geen plaats
bij Shelley voor de koninklijk-nederige houding van:
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Hij (de mensch) heft, terwijl de stomme en redelooze dieren
Naar hunne voeten zien, alleen en trotsch het hoofd
Ten hemel op naar God, zijn Schepper, hoog geloofd
(Lucifer, I 1)

Intusschen blijft toch Shelley's 4e bedrijf een dichterlijk-muzikale compositie op St.
Paulus' woord (ad Rom. VIII 21): dat ook de schepping zal bevrijd worden van de
slavernij der vergankelijkheid om deelachtig te worden aan de vrijheid der glorie
van de kinderen Gods.
Van dit bedrijf vooral heeft men gezegd, dat het een samensmelten is van Shelley's
ziel met de Engelsche taal. De Fransche auteurs voegen er aan toe: het is alsof de
muziekkunst, door de nuchterheid der Engelschen afgeschrikt, haar toevlucht genomen
heeft naar de schare van Engelands dichters als Shelley en dezen, ‘ce frère des
Sirènes’, het Prometheus-vers voorzong. L'harmonie qui fit de Shelley un archange.
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X. Dramatiek (vervolg): The Cenci
‘A sad Reality’ (uit Dedication to Leigh Hunt).
BIJ verschijnen heette Prometheus Unbound: louter onzin, delirium van een
zinnelooze. Een blad spotte: het beste er uit is nog het titelblad, want wie zou er aan
denken het werk te laten inbinden.
In hetzelfde jaar 1819 - tusschen het 3e en 4e bedrijf - viel Shelley in de baden van
Caracalla op een handschrift uit het familiearchief der Cenci, ten tijde van Clemens
VIII, 1599.
Het was een gruwelijke geschiedenis. Shelley verwerkte haar tot een historisch
drama: The Cenci.
Graaf Cenci, de oude, rijke vader, is door een leven van zonde en boosheid geworden
tot een monster van zedelijke wanschapenheid. Zoolang hij krachten had, overtroffen
zijn daden de stoutste verbeelding, hij genoot er van anderen te zien lijden, hun
smartkreten te hooren; thans echter verlustigt hem vooral het grinnikend beschouwen
van den doodsangst bij zijn slachtoffers, ‘hun strak gespannen oogbal, de bleek
sidderende lip, tranen bitterder dan Christus' bloedig zweet’. Gewetenswroeging kent
hij niet, noch vrees die anderen tegenhoudt, want de Paus vergeeft hem al zijn
euveldaden, hoe verschrikkelijk ook in omvang, in zwaarte of in duur. Met zijn
schatten koopt hij zich vrij voor 't pauselijk gerecht, het kostte hem reeds een derde
van zijn goed.
Toch wil hij nog een ongehoorde misdaad plegen, en Kar-
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dinaalCamillo zal zorgen voor den omkoop van 't pauselijk gezag: Graaf Cenci vervalt
in een onverklaarbaren haat tegen zijn vier zoons, in een woesten, dierlijken hartstocht
voor zijn dochter Beatrice.
Het zachte meisje, zoo zoet van uitzicht dat zij alles rondom haar mooi en blij
maakt, ja den duivel in dien woesteling dooden kan, heeft ten einde raad een
smeekschrift tot den Paus gericht. Prelaat Orsino neemt graag op zich om het op het
Vaticaan voor te brengen.
Die Prelaat is sedert twee jaar verloofd met Beatrice. Maar hij brak zijn woord;
om in 't bezit te geraken van verschillende prebenden, liet hij zich priester wijden.
Toch wil hij het meisje nog steeds behouden; dat is inderdaad zoo lastig niet, want
voor geld geeft Rome graag dispensatie. Zij wijst hem echter af als minnaar, niet als
vriend: ‘Ik houd nog steeds van u maar in alle waardigheid, zooals een geest of een
zuster dat zou kunnen’.
Orsino speelt valsch. Vraagt hij dispensatie, dan verliest hij 't genot van zijn
prebenden en legt hij Beatrice's smeekschrift voor, dan zal de Paus haar uithuwen
aan een van zijn neven.
Beide zal Orsino dus achterwege laten en zoo verliest het meisje de eenige
bescherming die haar restte.
Intusschen heeft Graaf Cenci familie en vrienden op een feestmaal uitgenoodigd.
‘Zijn gebed aan God is verhoord! Daar past een feest bij!’ En inderdaad, omringd
door vele gasten staat hij recht, den beker met wijn houdt hij op:
‘Mijn beide zoons zijn dood... zij kwamen om, beiden op denzelfden dag. God
heeft mij verhoord.’
Ontzetting doorvaart de zaal, ‘iedereen kijkt op naar zijn buurman of anderer gelaat
zoo bleek als 't zijne is’. Lucretia, Beatrice's stiefmoeder, bezwijmt; de meesten
nemen Cenci's uitval voor een cynieke grap, doch sidderen dra van walg, als Cenci
Satan tot den heildronk noodt en zijn eigen bloed vervloekt.
De feestvreugde is verstikt, iedereen beeft van schrik.
Alleen Beatrice durft spreken, smeekend de gasten haar niet
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alleen te laten in de klauwen van zoo'n vader. Maar allen maken zich uit de voeten,
ook de Prelaten, want ‘Graaf Cenci is gevaarlijk als vijand’, terwijl Cenci zijn
ongetemde woestheid botviert in den drank om moed te vatten, waar ouderdom dien
verlamt (1e act).
's Anderen daags, na het feest, ondervindt Beatrice maar al te gauw wat vader met
haar bedoelt; het was maar één woord, één blik, één glimlach, ‘he said, he looked,
he did...’ voor haar ware het echter wijs te sterven.
Zij, zoo moedig op het feest, zoekt nu troost en hulp bij Lucretia en broer Bernardo.
En wat kunnen die zeggen, tenzij het nieuws zoo juist door Orsino's knecht
binnengebracht, dat de Paus Beatrice's smeekschrift ongeopend heeft verworpen?
Daar verrast de woestaard de treurenden. Tot Beatrice, die van ontzetting de handen
voor het aangezicht slaat:
‘Nu, bedek uw gelaat maar niet, 't is wel mooi.
Kijk mij aan! Gister dorst je wel op mij neerzien met weerspannige
onbeschaamdheid, je voorhoofd streng en vorschend fronsend om wat ik van je wou;
terwijl ik toen juist zocht bedekt te houden hetgeen ik je wou zeggen.’
Ook zijn vrouw bedreigt hij met den kerker, indien zij hem niet ter wille is. Hoe
geniet hij duivelsch van zijn voorgenomen euveldaad, nog staat de zon te hoog, zij
jaagt haar brutale licht in elken hoek; hem voegt de duisternis ‘voor een daad die
beide, nacht en dag, zal beschamen’, een daad waarbij Beatrice zal wriemelen van
afschuw en zon en dag zal schuwen.
Beatrice's broer, Giacome, heeft intusschen een klacht ingediend bij den Paus
tegen zijn vader, Graaf Cenci, die hem onwettig heeft onterfd en verder van alle
bestaansmiddelen beroofd.
Na dat feestmaal bij Graaf Cenci is het den Paus echter gebleken, dat in dit gezin
het vaderlijk gezag moet gesteund worden tegen die oproerige kinderen! In den
oorlog tusschen jong en oud - had de Paus gezegd, - wil ik strikt neutraal blijven.
Zóó had ‘die paleis-vertrouwde duivel, Goud, zijne Heiligheid ook nu weer 't
stilzwijgen ingeblazen’ en Giacome met de zijnen tot den bedelstaf gebracht. In dien
zoon treft
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Prelaat Orsino daarom een gragen luisteraar naar een moordplan tegen Graaf Cenci.
Die moord zal Giacome's toestand redden en tevens Beatrice voorgoed aan Orsino
overleveren (2e act).
Tusschen het 2e en het 3e bedrijf valt de zonde van Graaf Cenci. Beatrice wankelt
binnen, verbijsterd, wild, wanhopig. De weerzin van het leven, de walg van haar
eigen persoon stopt haar den mond, de naam van vader en moeder geschandvlekt,
haar eigen bloed... haars vaders bloed besmet. Zij wenscht dat iets gebeuren zou,
plots, vernietigend, iets dat die schuld zal uitwisschen. Doch ook haar dood kan dat
niet en geen menschelijk gerecht, omkoopbaar en zwak.
Teederheid en vrees en kinderliefde hebben afgedaan, Beatrice, nu een leeuwin
gelijk, stijft Orsino's opzet om Cenci 's anderen daags op weg naar zijn buitengoed
Petrella door twee gehuurde moordenaars in den afgrond te doen storten.
De hinderlaag mislukt: Cenci passeerde één uur te vroeg. ‘De wind en donder die
zijn doodsklok moesten huilen, geven nu een schaterlach, waarin de hemel onze
zwakheid tart.’
Toch zal Orsino doorzetten, de moord op Cenci beteekent immers voor hem het
zekere bezit van Beatrice en daarom drijft hij opnieuw den bangen, weifelenden
Giacome tot den vadermoord (cf. Othello, V 2) (3e act).
Maar ten gevolge van dien mislukten aanslag, is nu Beatrice reddeloos verloren.
In den somberen burcht van Petrella, ver van Rome's oog en oor, kan Cenci haar
naar willekeur ‘bij de gouden haren sleuren, op haar trappelen, haar hersenen door
slapeloosheid ontwrichten’.
Doch wat de oude sybariet verlangt: de vrije toestemming van het meisje. Hoe
overtuigender Lucretia tot hem indringt, des te woester tiert die schurk. En is God
ook niet met hem? Zijn vloek tegen zijn twee zoons, werd die niet woord voor woord
door God verhoord? Lijkt het niet of God zijn ziel gebruiken wil als een geeselroede?
Nu wil hij daarom die roede geheel uitslijten in kwaad doen.
En komt Beatrice niet gewillig, dan wee haar! Een vadervloek wordt steeds
gehoord, weze hij die vraagt ook iemand
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als Cenci, ‘be he who asks even what men call me.’
En Beatrice weigert!
Daar knielt Cenci neer en stoot een vloek uit, die God zelf uitdaagt en de
vervloeking van Koning Lear tegen zijn dochter Goneril in de schaduw stelt.
Had Beatrice dan niet volop gelijk met aan de twee door Giacome gehuurde
moordenaars hun bange weifelen ‘voor die goede daad’ te verwijten? En toen 't
eenmaal gebeurd was, hen met goud en sieraden te overladen?
Helaas, de moord was nutteloos. Op 't zelfde oogenblik verschijnt de pauselijke
legaat om vader Cenci in arrest te nemen en te verwijzen.
Lijk Koning Duncan in Macbeth's kasteel, zoo wordt ook deze oude graaf
gevonden, vermoord in zijn burcht. De legaat doet onmiddellijk alle toegangen
afzetten, een der moordenaars wordt dra gesnapt, de andere was gevallen in 't gevecht.
De aangehoudene Marzio droeg een briefje op zak van Orsino aan Beatrice om haar
mee te deelen, dat deze Marzio de door Giacome gehuurde moordenaar is; daarom
doet de legaat hen allen in hechtenis nemen en gevankelijk naar Rome voeren. Alleen
Orsino kan vermomd ontvluchten.
Beatrice spreekt allen moed in. Zij heeft betrouwen in 't gerecht. Bij den zetel van
't gezag zal haar onschuld gewroken worden (4e act).
De Paus heeft het strengste onderzoek geëischt. De moordenaar Marzio bekent op
de pijnbank de heele toedracht der zaak. Nu wordt Beatrice met hem geconfronteerd.
Met haar wilde oogen bedwingt zij hem, zoodat hij voor haar ‘lijk een herfstblad’
beeft en zijn depositie herroept. Beatrice pleit haar onschuld en alle middelen zijn
haar daartoe geschikt: sophismen, leugentaal, halfheid en geslepenheid. Marzio,
opnieuw gefolterd, laat ze sterven op de pijnbank, zij loochent den brief van Orsino
aan haar en voert een pleidooi tegen de procedure der pijnbank, waaraan Montesquieu
een puntje zuigen mag.
Nogmaals betoont Beatrice haar onschuld, als ze verneemt dat ook moeder en
Giacomo op de pijnbank door de mand vielen; zij klaagt de wereld aan om haar
valschheid, haar fami-
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lieleden om hun afvalligheid, ‘en het schaarsche recht haar betoond door Hemel en
door Aard’ (cf. Desdemona's klacht in Othello).
Eén kans blijft er nog om de doodstraf te ontkomen: beroep op den Paus. Maar
die vooral is onbuigbaar ‘a marble form, a rite, a law, a custom: not a man’, en toch
men smeekte tot hem ‘als een verloren schipbreukeling tot de doove zee’.
Vrees, angst voor den dood schudt Beatrice's wilden moed: ‘How fearful! to be
nothing! or to be...’ toch herwint ze op 't laatst haar onverschrokkenheid, moedig zal
ze sterven (5e act).

Fair yet Terrible (uit The Cenci).
IN die geschiedenis van de familie Cenci trof Shelley vooral de vermenging van
zachtheid met kracht ‘fair, yet terrible’, zooals zijn Beatrice dan ook in het drama
gebleven is. Over het laatste vers bleef Shelley daarom altijd fier: ‘Lord, we are quite
ready. Well 't is very well,’ - zegt Beatrice en sterft.
Met zeer veel handigheid heeft Shelley de stof geordend, na de bewogen expositie
in het eerste bedrijf blijft de spanning onverminderd stijgen tot aan het einde van het
derde. Dat ongelukkige feestmaal heeft den toestand voor Cenci opgeklaard, hem
bij den Paus den schijn van recht doen verwerven en tevens zijn dochter Beatrice
weerloos overgeleverd aan de hartstochten van een Orsino en het sadisme van haar
vader. Het eigenaardige is wel, dat die twee schurken ieder in een andere richting
gaan en daardoor juist den ondergang van Beatrice bespoedigen.
't Arme meisje kon toch werkelijk niet anders handelen, dan ze deed. Spanning
komt het verloop der handeling toe, juist door de steeds stijgende beklemming van
haar onhoudbaar geworden toestand.
Niet bij haar kwam de moordgedachte het eerst opduiken. Pas in het vierde bedrijf,
e
2 en 3e tooneel, ontlaait in haar die woeste, ontembare wilskracht die
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Orsino reeds vanaf het begin in het zachte meisje had ontdekt en die haar ten slotte
in het verderf zal storten. Het vierde bedrijf is de onvermijdelijke afloop van een tot
zijn hoogtepunt gestegen crisis, de vervloeking van Cenci in 't eerste tooneel trekt
de lijn.
Shelley schreef de vijf bedrijven in het zg. blanke Elisabethan vers, in drie maanden,
en wijdde ze toe aan Leigh Hunt. De Preface to the Cenci - een meesterstuk van
Engelsche prozakunst, - noemt het een gewaagde onderneming zulk thema
tooneelvaardig en tevens historisch waar te bewerken, toch meent Shelley wel dat,
dank zij de bijzondere zorg waarmee de ideale momenten poëtisch werden versterkt
en de gruwel van het incest voorzichtig gedempt, geen ander eigentijdsch Engelsch
tooneelstuk het zijne zal evenaren in degelijkheid en volksgunst, zooals ook in zijn
oordeel geen ander der zijne aan dit gelijkt.
Hierin nu vergiste zich Shelley: Covent Garden Theatre verwierp zijn stuk, al
voelde men hier duidelijk genoeg Shakespeare's voorbeeld, en al prees men na
Shelley's dood The Cenci ‘de mooiste Engelsche tragedie der moderne tijden’ en ‘het
grootste drama na King Lear’.
Hoe scherp afstekend tegen Prometheus Unbound schijnt wel dit historisch drama.
Hier treden concrete menschen op in plaats van geesten en schimmen, duistere daden
van haat en geweldige wraakneming in plaats van lyrische extase. Beatrice is niet,
lijk Asia, een wazige gestalte, evenmin als haar vader of de schurkige kerkvoogden,
werktuigen van een gewetenloozen Paus die als de donkere macht van het kwaad
zijn omgeving tiranniseert. Zelfs de taal - er blijf niets van den dichterlijken,
etherischen Shelley over, - is opzettelijk sober en somber gehouden. De geheele
aandacht gaat er toe om de zachte, onschuldige Beatrice te plaatsen in de wereld
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van vader en Vaticaan, beide zoo gruwzaam van misdaad en kwaad dat ‘de hel er
van schudden, de hemel treuren, de aarde opschrikken zal’. Wat kan zij. ‘wier zachte
blik al het andere mooi en vreugdig maakt’, uitwerken tegen dit noodlot van het leven
en van het onrecht? In den ouden vader Cenci woelen al de woeste krachten van
Shakespeare's Macbeth, Hamlet, Richard III en Othello, in den Prelaat Orsino herleeft
de duistere Iago. De herinnering aan Shakespeare in toestanden en uitdrukkingen
klinkt duidelijk waarneembaar uit, en toch hebben de personen nog niet ‘die
onbeschrijfelijke kosmische atmosfeer, die de gestalten in de groote treurspelen van
Shakespeare, zonder hun onmiddellijke menschelijkheid te ontzenuwen, het
geheimzinnige van verschijningen geeft’ (A. Roland Holst). Hoe zou trouwens ook
in één persoon, nl. Beatrice, de verrukkelijke zwakheid van Desdemona kunnen
samenhuizen met het demonische van Lady Macbeth?

Een spel van tegenstellingen.
DE oude Cenci is als geknipt voor den hartstochtelijken levensroes, de
vernietigingsdrift van den modernen vitalist. Als we hem doende zien en hooren,
wanen we ons in de woeste wereld van Arthur Schnitzler's Der Schleier der Beatrice.
't Zijn sterke beenen die zoo'n ongehoorde weelde van kwaad kunnen dragen als de
oude Cenci, die zelfs zijn humor tot een gruwel maakt.
Hier een tooneel tusschen vader Cenci en de zwakke moeder Lucretia, nadat
Beatrice het schandig verzoek van haar vader kalm en waardig had afgewezen (uit
4e bedrijf, 1e tooneel, 112-189 - Nederlandsche vertaling door Dr. K.H. De Raaf Van Looy, A'dam, 1908).
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(Lucretia komt binnen.)
Cenci: Welnu? Spreek, wijf!
Lucretia: Ze zei: ‘ik blijf;
Zeg aan mijn vader dat 'k een vloedstroom zie
Tusschen ons bruisen van zijn eigen bloed.’
Cenci (knielend): God! Hoor me! Als dit zoo prachtig vleesch,
Dat gij mijn dochter maakte; als dit mijn bloed,
Dit lid van mijn verdeelde wezen, of liever,
Dees mijn verderving en mijn kwaal, wier aanblik
Mij aansteekt en vergiftigt; deze duivel
Die uit mij sproot als uit een hel, bedoeld werd
Tot eenig nut; zoo haar helblanke schoonheid
Haar licht moet stralen in dees donkre wereld,
Zoo, door uw eêlsten liefdedauw gevoed,
Er deugden bloeien in haar, welke scheppen
Des levens vrede, dan smeek ik voor mij,
U, God en Vader, in 't gemeen van mij
En haar, en allen; keer dat lotbestel.
In naam van God, maak, Aarde, haar spijs tot gif,
Tot lepra-vlekken rondom haar omkorsten!
Stort, Hemel, op haar hoofd Maremma's dauw
In teisterende dropplen, tot ze spikklig
Is als een pad; die liefde-ontgloeide lippen
Doe ze verschroeien, tref die tengre leden,
Sla in uw nijd dees leven-schietende oogen
Met uw verblindend stralen!
Lucretia: Stil! O, stil!
Om uws zelfs wil, trek in dat vreeselijk woord.
Hoort God almachtig het, Hij straft zulk bidden.
Cenci (opspringend, en zijn rechterhand ten hemel stootend):
Hij doet zijn wil, ik mijnen! Weet nog dit,
Dat als ze een kind krijgt...
Lucretia: Schrikklijke gedachte.
Cenci: Dat als ze ooit krijgt een kind; en u bezweer ik,
Snelle Natuur! Bij God, wek vrucht in haar,
In ongekende veelheid, zoo vervullend
Zijn wil, en mijn hartgrondigste vervloeking!
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Dit zij haar eigen walglijke gelijkenis,
Zoodat, als in een spiegel die verwringt
Ze haar beeld ziet, ondermengd met 't meest verfoeide,
Haar tegenlachend van haar moederborst,
En dat het kind vanaf zijn jeugd mag worden,
Van dag tot dag steeds boozer en wanstaltiger,
Verkeerend in ellende haar moederliefde:
En mogen beiden zoolang 't leven houden,
Totdat het loon' haar moeite en zorg met haat,
Of wat daar anders nog ontaarders zij.
Zoo jage hij haar door 't schallende geschimp
Der luide wereld naar een eerloos graf.
Moet ik dien vloek herroepen? Breng haar hier,
Aleer mijn woord geboekt wordt in den hemel.

(Exit Lucretia)
Ik heb 't gevoel alsof 'k geen man ben, maar
Een demon aangewezen om te wreken
De grieven van een lang vergeten wereld,
Mijn bloed rent op- en afwaarts door mijn adren;
Een bang genot maakt dat het prikt en tintelt:
Ik voel me duizlig flauw van vreemd ontzag;
Mijn hart bonst wijl 't verwacht een gruwbre vreugd.

(Lucretia komt binnen.)
Welnu? Spreek op!
Lucretia: Ze zegt, dat ge haar moogt vloeken
En als uw vloek haar ziel zou kunnen dooden,
Wat hij niet kan...
Cenci: Ze wil niet komen! Goed!
'k Kan beide doen: eerst nemen wat ik vraag,
En dan haar 't ja ontwringen.
Naar je kamer!
Vlug, eer 'k je voortschop! En pas op, vannacht
Mijn treden niet te kruisen. Veilger was 't
Tusschen den tijger en zijn prooi te staan.

(Lucretia exit)
't Is wis al laat; mijn oog wordt moede en dof
Door ongewone zwarigheid van slaap.
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Geweten! O, onbeschaamdste leugen!
Slaap, die gezonde dauw des hemels, zegt men,
Doopt niet in balsem 't plooisel van het brein,
Dat u bedrieger acht. 'k Zal eerst u loochenen
Door een kortstondge rust, die, 'k voel het goed,
Diep-kalm zal zijn... O Hel, veeltallge,
Zal 't duivlendom uw welfsels schudden doen
Van 't schallen van hun vreugde! In den hemel
Zal daar geklaag zijn of een Engel viel;
En hier op aarde al 't goede kwijnend sterven,
En, door een geest van onnatuurlijk leven
Al 't kwaad zich wakker roeren... als ik thans. (Exit.)

In dit drama, waarvan de gruwelen tot aan het laatste bedrijf voortduren, is dit deel
een hoogtepunt: de vloek van den ontmenschten vader over zijn onschuldige dochter.
Zulke tegenstellingen boeiden Shelley ten zeerste in deze geschiedenis De Quincey:
haat bij den vader en liefde bij de stiefmoeder en kinderen; lieftalligheid en tevens
hoogste moed, ja wreedheid in Beatrice zelf; vrees voor parricide bij gehuurde
moordenaars en voortvarende drift bij de eigen kinderen; woeste tirannie van het
kwaad en zachte onbuigzaamheid van het goede; een tot in merg en been bedorven
hoogste kerkelijk gezag, verheven geestkracht en de edelste onstoffelijke emanaties
bij zwakken.
Ten einde die omtrekken en lijnen duidelijker te schetsen, heeft Shelley ook de
gegevens van zijn handschrift vervormd. De oude Cenci is hier niet, als in het archief,
een godloochenaar maar een ‘vurig’ katholiek. Shelley voelde wel dat hij in het
katholieke Italië van zijn geloovigen geen Engelsche Calvinisten mocht maken, voor
wie de godsdienst, vaak enkel uiterlijk fatsoen en vormelijkheid beteekent, maar
overtuigden wier geloof ‘met 't leven
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zelf op het innigst is saamgeweven’. Cenci liet h. missen lezen, kerken bouwen, zegt
Shelley, als zorgzame huisvrouw stuurde Lucretia hem op tijd te biechten.
Maar de oude ging in letterlijken zin bij den duivel te biechten, zijn geloof bleef
een schandige parodie, een dood geloof zonder de werken, een op en top
protestantsche belijdenis, - al ontkent Shelley dit ook. Shelley wil het Roomsche
geloof te schande maken met een houding te laken die geen geloof is, - zooals ook
heel dit zootje onwaardige Prelaten, aangenomen dat ze aldus bestaan hebben, hun
Kerk ook zonder Shelley wel hadden klein gekregen, ware zij louter menschelijke
doening geweest.

Nova et vetera.
EN toch, niettegenstaande al die nieuwe invloeden, geleek dit drama op Shelley's
vorig tooneel. Het wonderbare, het bovenmenschelijke trok Shelley als romantieker
sterk aan; het gruwelijke, ongeloofbare, fantastische van haat en zonde uit The Cenci
komt in wezen overeen met de titanische gestalten van tirannie en anarchie uit The
Revolt of Islam, uit The Masque of Anarchy, vooral uit Prometheus. Graaf Cenci is
toch niets anders dan de verpersoonlijking van de schandelijkste dwingelandij, het
princiep zelf van alle kwaad, de vroegere Jupiter uit Prometheus... maar bombast
past den woesten Olympiër beter dan den modernen sadist. Met den God van zijn
zg. katholicisme kan Cenci intusschen maar aardig opschieten. Die twee, God en
Cenci, vormen samen een soort naamlooze vennootschap, een Limited Company.
God steunt zijn vennoot waar Hij kan, ontwapent zijn vijanden, brengt den vaderlijken
vloek tot werkelijkheid, juist hoe, wanneer en waar die het bedoelde. The Cenci is
een verschrikkelijke godslastering.
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Herleeft in den ouden graaf de Jupiter uit Prometheus, zoo is ook zijn dochter Beatrice
de vroegere Prometheus gebleven. Lag niet haar tragische schuld juist daarin, dat zij
ten einde raad en geduld aan haar lijdzaamheid verzaakte, dat zij handelde in plaats
van passief te wachten, zooals Prometheus deed op het oogenblik der onafwendbare
vergelding? Nauw is de vadermoord gepleegd, of de legaat brengt het pauselijk
aanhoudingsmandaat tegen Cenci, - te laat dus, door Beatrice's nuttelooze overijling.
Aan haar goed recht bij den vadermoord twijfelt zij geen oogenblik. Als Lady Macbeth
grijpt ze zelf den dolk ter hand en stijft de gehuurde moordenaars, die talmen uit
‘bijgeloof en ontzag voor zijn grijs haar, zijn streng, eerbiedwaardig voorhoofd’. Al
te druk zelfs betoont Shelley doorheen gansch het stuk de onschuld van zijn Beatrice.
Zij is en blijft geen katje om zonder handschoenen aan te vatten. Wat kan ze flink
van zich afbijten voor den rechter en hoe geslepen haar halsbrekende, zelfs
leugenachtige casuïstiek in het 5e bedrijf.
Toch volgt voor haar de doodstraf. Angst en moed strijden in haar binnenste (5e
bedrijf, 4e tooneel, vers 47-89).
Beatrice (woest): O!
Mijn God! Kan 't mooglijk zijn dat ik sterven moet,
Zoo plotseling? Dat ik zoo jong moet dalen
Onder den donkren grond, koud, vuil, vol wormen!
Daar diep gespijkerd in een enge plek;
't Zoet zonlicht nooit meer zien; nooit meer te hooren
Het blij geluid der schepselen; nooit meer mijmren
Over iets liefs, wel droef, maar zoo verloren...
Hoe vreeselijk! Niets te zijn! Of anders zijn...
Ach God, vergeef laf denken! Als daar eens
Geen God, geen Aarde of Hemel was ter wereld;
Een wereld, wijd, grauw, lichtloos, diep en leeg!
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Zijn oog, zijn stem. zijn tasten om mij heen.
Als atmosfeer en lucht van mijn dood leven!
Zoo hij eens in een vorm hem meer gelijk,
Het wezen zelf dat mij op aarde kwelde,
In grijns van rimpels en grijs haar verscheen,
En m' in zijn helsche armen sloot, en vestte
Zijn oog op 't mijne, en trok me neer, neer, neer!
Want was hij niet alleen al-oppermachtig
Op Aarde, en alomzijnde? En zelfs, schoon dood,
Leeft niet zijn geest nog voort in al wat aêmt,
Brouwt hij niet mij en u denzelfden weedom,
Smaad, pijn, vertwijfeling? Wie kwam ooit terug,
Meldend het recht van Dood's geheimvol rijk?
Oneerlijk licht als dat wat ons nu drijft
Waarheen, O, waar?
Lucretia: Bouw op Gods teedre liefde,
Op Christus' zoet beloven: vóór den nacht,
Denk! zullen w' in 't paradijs zijn.
Beatrice: 't Is voorbij!
Wat ook gebeurt, mijn hart zal niet meer wanklen.
En toch, 'k weet niet waarom, uw woord klinkt koel,
Hoe troosteloos, hoe valsch en koud schijnt alles.
Veel onrecht heb 'k ontmoet op deze wereld;
Geen onderscheid gemaakt door God of mensch,
Noch eenge macht, vormend mijn heilloos lot,
In goed of kwaad, zoover dit mij betrof.
Men sneed mij af van d'eene weerld die 'k ken,
Van licht, en leve', en liefde, in bloei van jeugd.
't Is goed dat gij mij aanraadt:
Bouw op God,
'k Hoop dat ik op Hem bouw, want op wien anders,
Kan iemand bouwe'? En toch, mijn hart is koud.

Wat wonder dat deze Beatrice tot voorbeeld diende voor Bernard Shaw's Saint Joan,
toen ook deze de doodsvrees overviel ‘in 't zoetste van het leven’.
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Voorzeker is het jammer dat Shelley geen ander historisch drama volledig heeft
uitgewerkt. Zijn later historisch spel Charles the First geraakte niet verder dan het
5e tooneel. Het bleef juist ‘Fragment’, omdat de schrijver onvoldoende op de
beschikbare realia kon steunen, zoodat, evenals Vondel zijn Constantijn, hij zijn
Cromwell opgaf, vermits die z.i. ‘een quaedt Prins en is geweest’.

Rond de uitvoeringen van 1886 en 1929.
TERWIJL zijn Prometheus Unbound op spotgelach was onthaald, kreeg The Cenci
meer sukses. Toch duurde het nog ruimen tijd eer het stuk voor het eerst opgevoerd
werd te Londen.
Dr. Frederik James Furnivall stichtte in 1881 de Shelley-Society. In zijn familie
hoorde de Shelleyvereering werkelijk tot een familie-traditie. Zijn vader had den
tengeren dichter jaren lang als dokter behandeld en hem herhaaldelijk een vet
schapenboutje als remedie voorgeschreven... noodeloos, Shelley hield zich aan zijn
vegetarisch melkje met brood.
Toen nu Furnivall jr. de Society openstelde, zag hij den jongen novellist Shaw als
een blok aan het been achter zich aanschuiven. Shaw wist hoe de deftige blauwkousen
en literair-doende snobs zijn ‘atheïst en révolté Shelley’ graag ‘misvormden tot een
heilige, een gentleman stijf van deftigheid als maar weinigen zijn’. Dat zou hier niet
gebeuren. Als een bandhond waakte de rosharige Shaw op het geestelijk erf van zijn
meester. Zoo'n taal als hij hier over Shelley uitsloeg, had nog nooit iemand gesproken;
een geloofsbelijdenis van iemand die de kunst als een echten godsdienst voorstelde,
Shelley als afgodisch verheerlijkte en hem daarna weer als den proleet van den
nieuwen godsdienst aureoleerde. Het moest nu maar uit zijn met heel die
Shelleysabotage, met die stelselmatige vermuffing van de
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echte Shelley-atmosfeer ten nadeele van de waarheid, de gedachte en de kunst; praten
hielp niet, maar handelen. Wie kakelen wil moet eieren leggen... En dat het ditmaal
geen ei van Columbus zou geven, stond voor Shaw vast, ook dat de deftige Society
kleur zou bekennen, al was het dan op aandrijven van een jongen broodschrijver van
29 jaar, zoo arm als een kerkmuis.
En werkelijk, op 7 Mei 1886 deed de Society voor Shelley wat deze nooit voor
zichzelf had gekund: zij gaf in een schouwburg te Islington een uitvoering van The
Cenci, de eerste sedert het stuk geschreven werd in 't jaar 1819.
Die Shelley was niet van het houtje: dat kon nu iedereen met eigen ooren komen
vernemen, en wie daaraan nog twijfelde, had de Rijkscensor voor Tooneel wegwijs
gemaakt, door eenvoudig de publieke uitvoering van het stuk te verbieden en de
Society er toe te verplichten een ‘private’ voorstelling in te richten, waartoe niemand
dan regelmatige of voor de gelegenheid nieuw aangeworven leden der Shelley-club
werden toegelaten.
De uitvoering ging door; Shaw had den Shakespeareaanschen trant van dit
pseudo-historische drama toegelicht met zooveel brio en kunde, dat ook de
Shakespeare-Society zich niet onbetuigd kon laten en dat, ondanks het verzet der
censuur, de inrichters een uitgelezen en ruim publiek aan hun snoer kregen.
De uitvoering van The Cenci, wekte ook dadelijk belangstelling in Nederland. Het
stuk werd in sommige bladen besproken en Shelley, in ons land nog schier onbekend,
kreeg in 1889 een Nederlandsche vertaling van The Cenci door B. van Heyningen;
blijkbaar ten gevolge van de uitspraak van menige critiek over deze ‘eenige echte
Shakespeareaansche tragedie der 19e eeuw’.
Jaren later beleefde The Cenci een uitvoering te
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Antwerpen, in de Nederlandsche vertaling van De Raaf, in den Kon. Nederlandschen
Schouwburg, onder directie van Dr. J.O. de Gruyter; op 12 Januari 1929 en volgende
dagen, door het gezelschap van den K.N.S. onder regie van Dick Van Veen. De
Nieuwe Rotterd. Courant van 19 Januari 1929 noemde het een merkwaardige
vertooning, een bewijs van zuiver kunstenaars-idealisme, vrij van alle winst- of
populariteitsbejag, een daad van moed.
Dick van Veen speelde de moeilijke, ook physiek veeleischende rol van vader
Cenci. ‘Indrukwekkend al dadelijk was zijn eerste verschijning, zittend op een troon,
in een plooienrijk parelgrijs gewaad, een hooge muts op de grauwe haren. Oogen,
lippen en handen spraken... Zijn loopen, soms schuivend sluipen, dan wijd stappen,
de afwisseling van zacht sissen en luid spreken, dat een enkele maal overgaat in
razend bulderen, het was alles vrucht van bezonnen overleg en artistieken ernst.’
Beatrice bleek niet zoo edel-schoon als kon verwacht worden bij een jonge vrouw
van hooge geboorte. Hooge eischen stelt dit stuk, tot zelfs aan de bijrollen en... aan
de toehoorders, liefst literair ontwikkelde toehoorders. En, schrijft de particuliere
correspondent: ‘En zoo ergens, dan is hier een publiek noodig, dat zich boven
godsdienstige, in casu katholieke eenzijdigheid kan verheffen en het ideale van het
reëele weet te onderscheiden. Dat de Antwerpenaars van den Vlaamschen Schouwburg
zulk een publiek zijn, zou ik niet graag beweren.’
Die katholieke eenzijdigheid loopt zoo'n vaart niet; zij is ruim genoeg om zich
Cenci niet aan te trekken, Shelley kan de H. Kerk niet raken met een instelling te
schande te maken die geen kerk is.
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XI ‘Il buon tempo verra’
‘Ye are many, they are few’ (uit The Masque of Anarchy).
ZOOWEL in zijn epiek als in zijn dramatiek bouwde Shelley op een verkeerde
voorstelling van den mensch.
Shelley kan maar niet de wereld aanvaarden, zooals ze is; schadelijke planten,
giftige slangen en monsters, zondige menschen behooren z.i. niet tot de werkelijke
orde. Niet in de natuur ligt het booze, niet in den mensch de zonde... maar buiten
hen. Van nature is de mensch een homo purus, hij zal het blijven, of weer worden,
zoodra de tradities en conventies van geloof, godsdienst en moraal hem niet langer
duivelachtig maken.
Hoe uiterst eenvoudig daardoor het wereldbestel en het leven geworden zijn! Het
kwaad hoort toe, uitsluitend als attribuut, aan een soort booze godheid der Manicheërs,
telkens weer gedaante nemend als Jupiter, als Othman, als Graaf Cenci. De edelsten
onder ons - de radikalen, zooals ze destijds heetten, - als Laon, Prometheus, Beatrice,
- verheffen daartegen hun slagwoord ‘love and bear’. En het mirakel zal gebeuren:
een of andere god uit een komeet roepend over de gedrochten ‘Be not... and like my
words they were no more’ (Prometheus).
Job vertelde het Shelley toch wel anders: ‘Nemo mundus a sorde, nec si unius diei
vita eius sit in
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terra’, en ook St. Paulus: ‘Natura eramus filii irae’.
Nu moest in de opvatting van Shelley de dichter vooraanstaan in de gelederen der
radikalen en het volk voorschrijden naast Cobbett, Burdett en Henry Hunt.
Wordsworth b.v. vergaf hij het nooit dat die, als man der letteren, de liberale vrijheden
niet voorstond. Was het volk thans, na den val van Napoleon, niet erger ‘slaaf’ dan
vroeger? Wie had te Waterloo den nekslag gekregen? Niet het Fransche imperialisme,
wel de vrije geest zelf der revolutie. Wat deed Metternich thans?
Reeds te Marlow had Shelley in pamfletten democratische hervormingen gepleit,
als b.v. vernieuwing van het kiesstelsel. Toen 1817 zoo zwaar bleek, eischte Shelley
afschaffing der binnenlandsche schuld. Er waren te Manchester onlusten geweest en
te Derby; drie arbeiders kregen doodvonnis. Toen was ‘de Eremijt van Marlow’
opgestoven tegen dat haat- en wraakzaaiende bloedvergieten... maar geen drukker
wilde zich er aan vergrijpen.
Bleek het voor Shelley dat binnen afzienbaren tijd ook Engeland haar revolutie
zou hebben, naspel der Fransche dito? De Tories vreesden dat wel. Te Manchester
had in Augustus 1819 het plebs al samengeschoold op het Peterloofield onder
voorzitterschap van ‘den man met den witten hoed’, Henry Hunt, maar ‘dives vuurde
de wapens af op Lazarus’. Shelley vernam het in Italië, hij liet zich toen een ring
slaan met het motto ‘Il buon tempo verra’, en hij schreef zijn Gezangen en Gedichten
voor de Mannen van Engeland. Hij zag dezen daarin oprukken tegen moord en
hypocrisie, ‘met den bijbel omfloerst als met licht’. Daarmee raakte hij de twee
ministers Castlereagh en Sidmouth, deze felle papenhaters, die aan de zeven
bloedhonden uit hun gevolg bij tusschenpoozen menschenharten van achter hun
mantels als
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aas toewierpen. Zoo had Shelley hen voorgesteld.
Ditmaal zou ook het volk zijn gedicht The Masque of Anarchy begrijpen; volksch,
ruw, fantastisch uitte zich daar zijn verontwaardiging tegen een regeering die blind
en doof bleef voor den toestand bij 't arme plebs. ‘Vooruit! Jullie zijt velen - zij maar
enkelen’. Tegelijk beredeneerde hij, als echte revisionist, de nieuwe sociale en
economische belangen in zijn Philosophical View of Reformation. Ons is het
onmogelijk Shelley een politieken droomer te schelden, zooals zijn tijdgenooten dat
deden.
Wanneer we bedenken dat Da Costa nog in 1840, in zijn Vijf en Twintig Jaren het
streven naar een grondwet ‘revolutiekoorts’ noemt, verbazen deze politieke tracten
door hun practischen zin voor staatsbeleid en sociale hervormingen, bij Shelley vooral
onverwacht, in de jaren zelf van zijn Prometheus-compositie. Maar ook hier bleef
Shelley weer zichzelf. Gebeurde het ook dat zijn ongeduld om het onbegrip van een
reactionnair gouvernement tot echte revolutiekoorts uitsloeg in ‘het misleidende
koepiet: Ye are many, they are few’ (Shaw), - niet zoodra heeft deze uitgewoed, of
ze wordt weer braafjes constitutioneel, indachtig de spreuk: love and bear, indachtig
de oude restrictie uit The Revolt of Islam: ‘Arbeiders, plundert niet, beidt uw tijd;
langs de opvoeding der arbeidende klasse zal de sociale hervorming er vanzelf komen,
maar op jullie, het leger der vrijheid, mag geen bloed kleven’.
Intusschen bleken vele verzen uit The Masque of Anarchy en uit de Gezangen
leefbaar als schetterende Stichwörter. Vijftig jaar later stapten de jonge socialisten
door Londen naar Trafalgar Square met de strijdleuze ‘Ye are many, they are few’,
en besteeg Shaw met dat flikkerend schibboleth zijn Fabiaansch verhoog in Hyde
Park.
Men of England werd in Nederlandsche blanke ver-
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zen overgebracht door B. Ruber in de ‘Sociale Gids’. Nochtans heeft de Shelley van
deze strijdgedichten bijna geen invloed uitgeoefend op de jonge socialistische
beweging, zeker niet in Nederland. Vóór 1880 wordt Shelley bij ons door de
kameraden en de sociaal mistevredenen zelfs niet vermeld. En ook na 1880 maar
sporadisch; Shelley, die toch zeker een sociaal dichter was, mist - naar H. Gorter's
uitspraak, - al te zeer den proletarian touch: ‘zijn poëzie, schitterend en licht, is het
volkomen beeld van een maatschappij, die het geluk aan slechts enkelen geeft’.

Een overzicht.
SHELLEY'S aposteltocht was enkel het gevolg van zijn erkende roeping geweest.
Na het oogenblik van bezinning in Alastor, - het ritrovarsi, naar Dante's woord, was Shelley het Inferno van materialisme ontvlucht, het heerlijke Zwitsersche
landschap had zijn roeping tot wijding aan hem geopenbaard.
Maar zijn tocht van liefdesapostolaat was een bittere lijdensweg, een louterend
Purgatorio geworden. Het stooten op een menschdom vol lafheid en klein eigenbelang
doemde alle pogingen van Laon en Cythna noodzakelijk tot onmacht en rampspoed,
ontmoedigde Lionel tot den dood (Rosalind and Helen), bracht den mislukten idealist
tot waanzin, zoo droef dat Julian en Maddalo er bij te huilen stonden. En zelfs
Prometheus, de durvende Titan, eenmaal weer op vrije voeten, almachtig nu over
zijn vroegere onderdrukkers en het heelal, trekt knusjes met zijn meisje naar de grot,
door Aarde voorbehouden als tooneel der Prometheïsche feesten. Aan de verlossing
van de wereld denkt die vroegere vuurvreter nog slechts op de allerlaatste plaats. Hij
laat Demogorgon en de Geest der Uren het karweitje opknappen,
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voor hem, juist als voor Laon en Cythna na de nederlaag der vrienden, lost alles op
in extatische erotiek; als voor Browning's David, zegt B. Shaw, bestaat er niets anders
meer voor hem dan ‘All is love; yet all's law’ - ‘Ik spot - zegt Shaw, - met Shelley's
verliefde superstitie.’
Had hij 't dan beter anders aangelegd? Beter verwoede strijd tegen tirannie? Och,
ook dàt eindde droef in een tragedie, waarin de edele ziel van Beatrice Cenci zichzelf
vernietigde. Zij, zoowel als Laon en Prometheus en de andere idealisten, begrepen
te wel dat ze nutteloos lijden droegen.
En ook Shelley voelde op zijn tocht door het leven en zijn smarten, dat de menschen
voor zijn moraal van Liefde, Vrijheid en Schoonheid niet vatbaar bleken. Hoe feller
hij zich inspande, zich weggaf in den dienst van zijn ideaal, hoe vijandiger ook de
maatschappij tegen hem verhardde, ten slotte hem geheel verstiet als een verworpeling,
wiens nabijheid en oogopslag reeds besmetting gaf. Vertwijfelend gaat hij heen uit
zijn land, van de menschen weg ‘naar Italië, het paradijs voor bannelingen’... Maar
zonder wrok! Want aan die hem uitgeleide deden kon hij zeggen, als de zieke tot
Julian en Maddalo: ‘Dan, wanneer jullie over mij spreken, zegt toch nooit: Vergeven
kon hij niet.’
Zeker ‘niemand kende van zijn hart de onschuld en de teederheid’. (Rosalind and
Helen, 755.)
In het lijden had Shelley zijn illusie: wereldhernieuwing door prediking,
kwijtgespeeld, zijn inzicht gezuiverd en veredeld. Gedaan is het met zijn pamfletten,
open brieven en sermoenen, gedaan ook met de onstuimige tooneelen als in Queen
Mab, de buitensporigheden van The Revolt of Islam of de gruwelen van The Cenci,
gedaan met alle actie gekeerd naar buiten of afschuivend in grootsche
natuurpanorama's uit den Kaukasus. Voortaan gespannen verinnerlij-
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king. adoratie van de schoonheid in haar eigen gestalte en wezen. Shelley verdiept
in loutere poëzie, geworden ‘the beautiful angel’ der Engelsche literatuur.
Bezonken liefde spreekt nu binnen in hem - Amor che nella mente ragiona. - Naar
vrijheid, naar verlossing van tirannie en willekeur kan niet langer uiterlijk vertoon
en menschelijk streven voeren, maar alleen betrouwen in het Goede, liefde tot de
Waarheid, hartstocht voor het Schoone. Evenals voor Dante, was ook voor Shelley
het volledig uitrukken van gehechtheid aan het vergankelijk menschelijke de
voorwaarde tot een opgang naar het Paradiso, naar de hoogste aspiraties van ideale
schoonheid en liefde, naar de onsterfelijkheid. ‘Het is wonderbaar, hoe zwijgzaam
en geheimnisvol de menschen worden als ze dichter bij God komen’ (Faber).
Toen gebeurde er iets dat hem het hart toesnoerde... en toen pas kon zijn geest vrij
en glanzend uit de smart ontstijgen en binnentreden in het Paradiso der Schoonheid.
Shelley voortaan dichter der onsterfelijkheid, hij getuigend voor ‘de heilige en eeuwige
waarheden door Jezus gepreekt’ (Defence of Poetry). Het epos, het drama is
afgespeeld, Shelley zingt voortaan in het pure lyrisme van de jubelende extase. In
zijn dichterlijke vervoering smacht nu de zucht naar vereeniging. De scheppende
dichter gaat op in de geheimzinnigheid van een macht, grooter dan hijzelf; dichten
is de eeredienst, de godsdienst van het Schoone, mystiek. En Shelley roept het uit:
‘Alle hooge poëzie is oneindig, zij is in feite iets goddelijks’ (Defence of Poetry).
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Derde deel
Het paradiso van het volle aanschouwen
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XII. ‘Italy, thou Island of eternity’
(Ode to Liberty, 14)
‘Misery, we have known each other like a sister and a brother’ (Misery,
vers 11/12).
TE Rome had Shelley in dat jaar 1819 twee groote drama's opgezet, toch lag in deze
weinig van de stad en haar geschiedenis. Sint Pieter had hem aanvankelijk koud
gelaten, ook de kunst van Michelangelo. The Cenci eindigde hij echter niet meer te
Rome maar te Livorno, het 4e bedrijf van Prometheus nog later te Florence.
Met zooveel vreugde en enthousiasme hadden de Shelley's de Eeuwige Stad
begroet... helaas, enkele maanden na hun aankomst stierf er bijna plots hun eenig
kind. de kleine William. Shelley en Mary in een vreemd land, opnieuw kinderloos!
Van den kleine had de dichter buitengewoon veel gehouden, 60 uren aan een stuk
had hij bij het kinderbedje gewaakt, zonder een oog te slapen. Hij vreesde van den
slag nooit te zullen herstellen. Door een jammerlijke vergissing werd zelfs de
piramidezerk op een verkeerd graf geplaatst; leek het niet of de tegenspoed hem
overal najoeg... tot in den dood?
Zoo'n beeldig en verstandig kind, die kleine William. De Italiaansche vrouwen
waarschuwden elkaar om het te kunnen bewonderen. De lieve gestalte van den kleine
liet zijn verbeelding niet meer los; haar ziet hij in den bloementuin (The Sensitive
Plant) of
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varend op zee (A Vision of the Sea), terwijl de moeder zelf ontroostbaar den strijd
opgaf. Noch het heerlijke Rome, noch de Campagna fleurden haar op, haar geest
verwijlde steeds maar bij de stille wit marmeren graftombe, zoodat Shelley, zelf nu
ook ziek gevallen, er voor vreesde ook haar te zullen verliezen. Toen konden zij het
te Rome niet meer uithouden, zij behoefden troost en opbeuring en trokken in Juni
1819 naar Livorno (Engelsch: Leghorn), waar de Gisborne's woonden, een oude
kennis der Godwins en bijna de eenige vrienden die Shelley in ballingschap
opbeurden.
De Shelley's woonden bij Livorno in een kleine, landelijke villa, die vanaf haar
torentje een schitterend ruim zicht op de zee gaf. Hier trachtte Shelley onder hard
werken zijn leed te begraven. Opvallend is het, hoe Shelley heel zijn leven bleef
vasthouden aan enkele, uitgelezen auteurs: het Grieksche tooneel, Platoon,
Shakespeare, Milton, Goethe en Schiller, Dante, Petrarca en Boccaccio, Machiavelli
en Guicciardini, Calderon, vóór alles echter aan den bijbel. Elken dag werd er uit
voorgelezen. Met Mary maakte hij elken namiddag een deel uit Dante door. Maar
bij de moeder faalden alle pogingen tot opmontering, het leven had voor haar zin
noch beteekenis meer. Ook Shelley sleurde zijn neerslachtigheid door de eenzame
dagen te Livorno. Afzondering van vrienden en kennissen versomberde zijn huis en
omgeving. Hoe aantrekkelijk scheen hem nu dat Albion, dat hem eens verschopte.
Hoe verlangde hij het weer te zien. Elken brief uit dat land onthaalden die twee
zwaarmoedigen als een verheugenis. Maar dan schreef vader Godwin weer en eischte
veel geld, - zijn zaken gingen een kreeftengangetje, - op zoo'n onhebbelijken en voor
Shelley beleedigenden toon, dat deze de brieven voor Mary wel achterhouden moest.
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Zoo vergingen de maanden en nu wist Mary dat ze weldra van een kind bevallen
zou, het vierde kind dat zij den dichter schonk. Zij verlangde door de beste dokters
te worden behandeld en daarom verhuisden zij weer, ditmaal naar Florence, waar in
November 1819 hun een zoontje geboren werd. Percy Florence doopten zij het toen.

‘Like Spirit his words went’ (Rosalind and Helen, 1132).
MIDDEN in die sombere dagen ontvluchtte de dichter zoo goed hij kon den droeven
weemoed van zijn haard; vrij en glanzend wilde zijn geest ontstijgen aan de smart,
wilskrachtig, helder en jong aan het gapende graf van zijn kind.
De jaren 1819 en 1820 werden aldus de gulden tijd van zijn dichterroem. Grooter
spontaneïteit, echter poëzie nog dan in zijn vorig werk doorvaart nu zijn Prometheus
(in het 4e bedrijf); heerlijke gedichten ontstaan, waarvan de faam. wereldkundig
geworden, hem een plaats onder de lyrische dichters der wereldletterkunde heeft
ingeruimd. Van de toen geschreven hymnen: The Sensitive Plant(1), Ode to the
Westwind(2), The Cloud(3), Ode to Liberty, To a Skylark(1) is wellicht de laatste de
meest, zoo niet de eenige populaire uit zijn oeuvre. Iedereen kent ze en hoe schitterend
blijft haar bekoring. Evenzeer: wie

(1) Ned. vertaling Het Kruideke-roer-mij-niet, door G. de Graaf in ‘Buiten’.
(2) Ned. vertaling door Willem Gosler 1879; ook eene door H. Wismans in ‘De Katholiek’ 1917;
voorts in ‘De Amsterdammer’ 8 Juli 1916, door R. Ter Laan.
(3) Ned. vertaling in verzen door D. Spanjaard, ‘N. Gids’ 1924. Ook verscheen een verklaring
van The Cloud in ‘N. Rott. Ct.’ 24 Juni 1922. Een vergelijking tusschen The Cloud en Perk's
Iris in ‘De Katholiek’ 1917.
(1) J. Winkler Prins vertaalde fragmenten uit The Cloud, Liberty, The Sensitive Plant, Skylark
in Gedichten, A'dam. Ned. Bibliotheek 1910. Van enkele kortere Shelley-gedichten gaf Edw.
B. Koster een Nederlandsche bewerking. Vgl. ook ‘De Leeswijzer’ Jan. 1886.
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schreef ooit volmaakter terza rima dan Shelley in de Ode to the Westwind?
Maar wie zou van al deze gedichten het mooiste durven roemen? To a Skylark
mag intusschen doorgaan voor een typisch voorbeeld van Shelleyaansche
gevoelsassociatie. De vreugde jubelt er in zoo helder, zoo onvermengd met smart of
pijn, jubelt van ongetemde, bovenzinnelijke liefde zoo rein, dat bij den dichter de
aandoeningen van de verschillende zintuigen onverdeeld en gelijktijdig ineenloopen.
Deze synaesthesie - verdeeldheid die eenheid wordt. - komt bij Shelley telkens weer
voor. wanneer zijn zin voor natuurschoon met Gefühlsüberschwemmung gepaard
gaat. Dan smelten alle zintuigwaarnemingen in elkaar b.v.: Uw (nl. de leeuwerik)
noten vloeien in een cristallen stroom. - Vreugde is bijna pijn (Prometheus). - Zacht
en golvend licht (ibid). - Vloeibaar marmer van windstille meren (Westwind). Vloeibaar luister (Prometheus). - Het mos en de herfsttijloos prikken met
pijlgescherpte geuren door de hersenen tot je zou bezwijmen van delicieuze pijn
(Epipsychidion). In Gorter's Mei treft ons voorbeeld op voorbeeld van dezelfde
ontvankelijkheid voor deze zg. synaesthesie.
De liefde tot de natuur uitte zich wel nooit bij Shelley als louter waarnemend of
beschrijvend, zijn natuurgevoel bleef nooit louter versieringskunst, verfraaiing enkel
van het levenspad, weeldeartikel als randversiering; zijn natuurbeschouwing trad
integendeel scheppend op, openbaarde in het onbezielde een zelfbewusten wil,
organisch leven en strevende eigen-
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schappen, zij was kind der romantische gevoelsintuïtie naar de wijze van Bürger's
Lenore - de ballade werd tot zesmaal in 't Engelsch vertaald. Shelley's heimwee naar
de eeuwige, onsterfelijke Schoonheid, thans beschikkende over het meesterschap
van woord en klank, ontwaart in de natuur den levenden, eeuwigen Geest van het
heelal; de bloemen, de wind, de wolk, de leeuwerik bestaan zelf als natuurgeesten
gelijk de oude mythen, wier tegenwoordigheid hij niet empirisch weet, maar droomend
voelt en ondervindt: ‘We hardly see - we feel that it is there’ (To a Skylark, 25).
Den wind vooral heeft Shelley wezen en gedaante en spanning toegewezen. Shelley
is als geen ander ‘de dichter van den wind’, voor hem: levend wezen ‘die geest, mijn
geest’, en symbool van zijn leven, van zijn bezieling, van zijn dichterlijk woord. Hoe
machtig vooral die fraaie Ode to the Westwind, opgevat en geschreven in een bosch
op de boorden van den Arno te Florence. De geest zelf van den westenwind vaart
daarin, Shelley's eigen geest, zoodat natuur en mensch tot eenheid versmelten.
Want niet hijzelf maar een inwendige macht had die gedichten aan hem
opgedrongen, ‘een stem uit grondelooze diepten’, zooals het de Ode to Liberty (15
v.) aanduidt. ‘Dan zweeft zijn geest als jonge adelaar door de uchtendwolken’ (Ibid.),
en overziet het landschap en de wereld in wazigen, vagen gloor. Is die stem in hem
gesmoord, dan dooft ook plots zijn zang - naar eigen woord, - ‘zooals de wilde zwaan,
door schroot getroffen, met 't hoofd vooruit door 't gulden licht der luchten neerploft
met doffen slag op harden grond’ (Ibid., vers 273).
Shelley's poëzie blijft ook steeds onbepaald, zwevend, onbestemd, onnaspeurbaar,
etherisch, onstoffelijk bijna, in de uitweiding der gedachten vervloeiend tot heerlijke
klanken en rhythme, vervluchtend tot
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onbegrensde, visueele beelden van water, licht en wolkenspel. Hoe steekt b.v.
Shelley's Ode to Liberty - een wereldgeschiedenis der vrijheidsgedachte. - af tegen
Vondels Ode aan den Rijnstroom, zij ook een geschiedenisbeeld van vrijheid en
fierheid. Tegenover de plastische, rustige majesteit van Vondel's ‘heldre en starrelichte
vliet’, bij genen de teere gestalten van onbenoembare toch zeer wel genietbare
schoonheid ‘tot ze sterven aan hun eigen verrukkelijke beminnelijkheid’ (The Sensitive
Plant, 20).
Geen enkel onderwerp of beeld dan ook. of Shelley kon het optillen met de klanken
van zijn muziek, met de tinten van zijn schildering, met de geurige wazigheid van
zijn gevoel tot in het diepe blauw ‘like a cloud of fire’ - als een wolk van vuur (To
a Skylark).

Zang aan den Westenwind
Aêm van den herfst, ontembre Westenwind,
Die, onbespeurd, de blaadren van het woud
Tot roof u kiest en voortdrijft pijlgezwind,
Als wichelaars hun geesten, flets en koud
En teringziek, een troep melaatschen: gij,
Die 't wuft zaad zwiepend woest ternederknauwt
In 't wintersch bed, waar 't ligt, stil-koud als 't lei,
Als lijken in hun somber graf, tot weer
Uw zuster van de lent' haar melodij
Der droomende aarde toezingt en een heir
Van knoppen strooit op heuvel, veld en paên,
Als lammeren, die grazen, heinde en veer:
Ontembre geest, die beurtelings doet vergaan
En roept ten leven: hoor, ach, hoor mij aan!
II
O gij, wiens drift, bij 's hemels diep-zwaar hijgen,
De losse wolke', als vreemd loof, verderstoot,
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Geschud uit aarde en lucht's vervlochten twijgen,
Boden, die regens uitzondt, bliksems schoot,
Reeds zie 'k op dat azuren luchteschuim
Weerglanzen, als de vlechten van een groot
En woest bacchantenhoofd, door heel het ruim
Der heemlen, tot het deizend firmament
De huiven des orkaans. O, lijkkleed op
't Zieltogend jaar, welks laatste nacht als dom
Van eene reuzengroeve hoog zal staan,
Wijdheen gewelfd in saêm-vergaarden drom
Van donkre dampen uit wier zwaarte slaan
Regens en bliksems, hagels. Hoor mij aan!
III
O gij, die wektet uit zijn zomerdroomen
Den kristallijnen, Middellandschen vloed
Waar hij, gesust door 't kabblen zijner stroomen,
Nabij een puimsteenrif, aan Baca's voet,
Al slapend torens en paleizen zag
En op dier tinnen, vonklend in den gloed
Der diepte, azuren kruiden, die nooit dag
Zoo schoon deed rijzen. Macht'ge, voor wiens baan
't Atlantisch meer zijn dammen met één slag
Tot kuilen botst, terwijl de droge blaên
Der slijkerige wouden en het riet
En 't zeegebloemte uw barre stem verstaan
En rillend, daar van angst hun kleur verschiet,
Zich plotseling zelf beplunderen... Hoor mij aan!
IV
Ware ik een dorrend blad, en droegt gij mij,
Ware ik een wolk, die schielijk met u vlood,
Een rappe golf, die enkel minder vrij,
Ja, zwoegend in uw arm, daarhenenschoot,
O, onbedwingbare... Ja, zelfs wanneer
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Ik nog een knaap ware' en uw tochtgenoot
Kon worden in de ruimten, als weleer,
Toen nauwlijks mij 't beschamen van uw spoed
'n Droom docht... met u wedijvren zou 'k niet meer
Als thans, in biddend storme' uit droef gemoed.
O, til me op als een golf, een wolkenspel,
Ik val op 's levens doornenbed: ik bloed,
Een last van uren zwaar weegt op me als hel,
Mij, al te zeer als gij, ontembaar, fier, windsnel.
V
Maak tot uw lier me, als ware ik 't dreunend woud
En vielen dan mijn blaadre' als 't boschloof vrij,
't Wild galmen uwer harmonieën stout
Ontlokt aan beide een najaarsmelodij,
Wel droef, maar lieflijk tevens. Zij uw mond
De mijne, o gij, onstuimige, wees mij!
Stuw mijn dood denken over 't wereldrond
Als dor loof, dat een nieuwe groeiing baart
En spreid door dezer zangen toovervond,
Als sprenkels uit een ongebluschten haard,
Mijn liedren onder 't menschdom, heinde en veer,
Galm door mijn lippen aan de sluimerende aard
Mijn profecieën uit. O storm, wanneer
De winter naakt, is dan de lente veer?

‘Dit gedicht werd opgevat en grootendeels geschreven in een bosch aan den Arno,
op een dag toen die onstuimige wind, waarvan de temperatuur tegelijk zoet en
prikkelend is, de dampen vergaarde, die de herfstbuien ontlasten. Zij vingen zooals
ik voorzien had, tegen zonsondergang aan, vergezeld van dien prachtigen donder en
bliksem, die eigen is aan de Cisalpijnsche gewesten. Het phenomeen waarop het slot
der 3e stanza doelt, is bij den natuurvorscher welbekend. De plantengroei op den
bodem der zeeën, meren en rivieren komt overeen met dien van het land in de
kentering der seizoenen en staat dus onder
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den invloed van de winden, die haar aankondigen.’
(Ned. vertaling door Willem Gosler 1879 verscheen in de ‘N. Gids’ van 1884 en
1922.)

Het Kruideke-Roer-Mij-Niet
(door G. de Graaf vertaald in ‘Buiten’ 10 April 1909 - 22 Oct. 1910
- 25 Febr. 1911.)
I
In een tuin stond een kruideke-roer-mij-niet,
Dat met dauw door den uchtend zich laven liet;
Als waaiers gespreid hief 't zijn loof naar het licht
En de nacht kuste zacht alle bladerkens dicht.
En ook daar kwam de lente met blij geschal,
Liefde lachte en lonkte weer overal:
Bloem en kruid, al wat sliep in der aard' donk'ren schoot,
Ontwaakte uit den droom en verrees uit den dood.
Als een hijgende hinde, die rilt van verlangen
Naar minnespel, beefde van weelde bevangen
Het vreemd-teere plantje in zijn eenzaamheid;
Als geen ander in 't rond had het lente verbeid.
Na het sneeuwklokje kwam het viooltje alras
Opgebloeid uit het zwoele, doorregende gras;
Frissche vochtlucht der aard', geur der bloemekens kleen
Smolten lieflijk als stemklank en snaarspel dooreen;
Toen de bonte anemoon en de tulp, forsch van kroon,
En de narcis, geen and're zoo schitterend schoon,
Die verliefd op heur eigene lieflijkheên schijnt,
En, zichzelve in 't water bewond'rend, verkwijnt.
En de dallelie, die wel een elfenkind leek,
Zoo vol jeugdige schoonheid, zoo passiebleek,
Dat het wit van de sidd'rende klokjes scheen
Door het teerbleeke groen van de schutblaad'ren heen;
Hyacinten, zachtpurper, en blauwig en blank,
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Strooiden weer uit haar klokjes dat zoete geklank
Van muziek, zoo bekoorlijk, meesleepend en wild,
Die in wolken van geur heel ons wezen doortrilt;
En de roos als een nimf, die te baden zal gaan,
Die het kleed van haar gloeienden boezem moet slaan,
Tot ze, langzaam ontblootend, haar ledekens geeft,
Al haar schoonheid, aan 't licht, dat haar zwijm'lend ombeeft,
Zuiver blank, als albast waardoor maanstralen beven,
Hield als een der Maenaden den beker geheven
De lelie; wijl 't oog, als een sterre van goud,
Door de dauwdroppen starend den Hemel aanschouwt.
De jasmijn, zwaar van geur, en de tuberoos zoet,
Geen andere bloeme toch riekt er zoo goed,
Ja! de zeldzaamste flora uit ieder klimaat,
't Groeide al in dien tuin in den weeld'rigsten staat.
Overhuifd door de slierten van bloeiend getak
Lei de stroom met zijn stadig verglijdende vlak,
En het licht, goud en groen, gleed met dartel geschuifel
Omlaag door dien kleurbonten, luchtigen luifel.
Waterleliën lagen wijd open te deinen
Naast duitblad, dat bleekgouden sterren liet schijnen,
En rondom haar gleed dansend het golfjesgekabbel
In glanzend bewegen met lisp'lend gebabbel.
Op de paden, begraasd en bemost overal,
Die den lusthof doorslingerden schier zonder tal, Een voert plots naar 't zonnige, opene veld,
Een ander loopt dood onder 't bloeiende hout, Hieven duizend maad'lieven haar hoofdjes van goud
Naast klokjes, zoo mooi als geen tooversprook meldt;
En bloemkens, verkwijnend als 't zonlicht verzwond,
Ze strooiden hun kelkblaadjes, kleurig en bont,
Waar de glimworm bij nachtkou een dak onder vond.
Zooals bij 't ontwaken een kindje zijn oogen
Lief glimlachend opslaat naar Moeder, die wekt;
Die 't straks met haar zangen te rust wist te sussen,

J. Keunen, P.B. Shelley

153
Zoo sloegen de bloemen een glimlach ten hoogen,
Toen 't zonlicht de slapende knoppen kwam kussen.
Juweelen in mijnschacht, door 't lamplicht ontdekt.
De lusthof, waar zephir met zonnestraal speelde,
Leek 'n lentefestijn, waar elk bloempje in deelde,
Want elk was verheugd om de kleuren die blonken,
Van geuren der eene was d'andere dronken;
Zoo'n vreugd kent de minnende jeugd slechts alleen,
Van elkander vervuld saam te smelten tot één!
Doch, zijn armoede was 't, die een plantje verdroot,
Nu 't zich voelde doorbeven van liefde's verlangen;
't Was zoo luttel wat 't kruideke-roer-me-niet bood,
En 't behoefde zooveel, meer dan 't ooit kon ontvangen;
Want 't kruideke toch heeft geen schitt'rende bloemen,
Op kleurgoed en geurenzoet kan het niet roemen,
Doch 't hart vol verlangen, de liefdedrang haakt
Naar Schoonheid, die Liefde volmaakt.
De windekens wuft, die op luchtige vlucht
Verwaaiden een ruischend en suiz'lend gerucht;
Zoo menige bloem, die een flonkerster scheen,
En haar kleurengloed fonk'len deed rondom zich heen;
En vlugge insecten, voortstevenend ras
Op gazige wiek boven 't golvende gras,
Als scheepjes van goud, die op zonnige zee
Voeren ladingen lichtglans en geur met zich mee;
De vervluchtigde dauw, die als schittrende vonk
In elk bloemenhart lei, tot de middagzon blonk,
En dan omwaart en ijl op den luchtezucht drijft,
Ieder wolkje bezwangerd met geur die beklijft;
De blauwige noen met zijn trillende hette,
Die 't veld als in zeeën van nevelen zette,
Waarin klank, geur en kleur van het zomersche leven
Als het riet in den ruischenden vliet stond te beven;
't Waren evenveel dienende engelenwachten,
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Die het kruideke-roer-mij-niet vreugde aanbrachten;
Wijl langzaam de dralende uren vergaan,
Verkruipend als wolken langs windstille baan.
Toen op d'aarde uit den hemel de avond neergleê,
Heel de lucht aâmde liefde en zaligen vree,
Waar 't genot, meer in stilte, veel inniger wordt,
Als de nacht over 't daglicht zijn sluieren stort;
Toen wat loopt, kruipt, of vliegen kan, stil lei bedolven
In 'n droomenzee, diep onder deinende golven,
Wier vloed, schoon geen spoor ooit op 't bodemzand bleef,
Op dien grond onzer ziel toch zijn indrukken schreef;
Slechts het zachte gezang van den nachtegaal klonk,
Die 't zoetste ging kweelen als 't zonnelicht zonk,
En galmen verluidden van 't hemelsche lied
Door de droomen van 't kruideke-roer-mij-niet, Toen was de eerste, die zachtkens zich vlijde ter neer
In den schoot der ruste, het kruideke teer;
Een kindeke, moe van het dartele spelen,
De liefste van al, wijl 't zoo weinig kan velen,
En 't sluimerde zacht in den arm van den Nacht.
II
Als vorstinne, bekoorlijk, vol liefelijkheden,
Heerschte een vrouw in dien hof, als eens Eva in Eden,
Bewakend haar bloemen bij dag en bij nacht;
Als God over 't starrenheir hield zij de wacht,
Die edele Vrouwe, zoo wonderlijk goed,
Wier schoonheid verhoogd werd door 't reine gemoed,
Welks afglans 't aanzienlijke wezen omvloeide
Als 't water een bloem, die den zeeboôm ontbloeide.
Zij was 't, die den hof steeds verzorgde en bewaarde;
De bloemen, die sterren des hemels op aarde,
Ze lachten haar toe van den grond voor haar voeten,
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Zoo mochten de sterren den Nachtvorst begroeten.
Geen sterveling, die tot gezelschap haar strekte;
Toch bleek uit haar blos en een zaligen zucht,
Als 't maanlicht met kussen op de oogleên haar wekte,
Hoe verre van d'aarde haar droom was gevlucht.
't Was of er een lichtgeest was neer komen zweven,
Die stilkens bij sterglans den hemel verliet
Om bij haar te zijn, en haar steeds bleef omzweven,
Al zag zij door 't glanzende daglicht hem niet.
Haar tred roerde luchtigjes 't gras, dat zij drukte;
Haar hijgende, zwoegende boezem verried
Hoe de aanwuivende wind haar van weelde verrukte
En, vliedend, daar krachtigen levenslust liet.
Doch waar ook haar luchtige voet kwam getreden.
Daar wischten heur haren uit 't golvende gras
Het lutte voetspoor; zoo komt soms gegleden
Een wolkschaduw, schuivend langs zonnigen plas.
O, zeker! de bloemen dier heerlijke dreven
Verheugden zich reeds als haar treden genaakten,
Ze voelden zich heel met haar wezen doorbeven,
Als teeder heur ving'ren maar even haar raakten.
Zij sprenkelde water met vriend'lijke hand,
Als middagzon laaide in 't zomersche land,
En bloembekers, vol tot den rand van den regen
Der stortbuien, wist zij behendig te leegen.
Haar handekens hoedden de ranken bij 't nijgen
Door steun aan te brengen met stokken en twijgen.
O! 't was of de bloemen heur kinderkens waren,
Zoo wist zij vol zorg ze voor leed te bewaren!
De vratige kevers en knagende wormen,
Insecten, onooglijk of griez'lig van vormen,
Deed ze al in een vlechtkorf en bracht heel de vracht
Ver weg, tot waar 't bosch ligt in donkeren nacht,
Doch vulde met bloemen de mand der insecten,
Met grassen, zoo frisch als heur handjes slechts vonden.
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O! hoe die verbannen haar deernis nog wekten!
Ze meenden 't zoo kwaad niet, bedreven ze ook zonden;
Doch bijen en blinkende ééndagsvliegen,
Kind'ren van 't weerlicht, nachtvlinderkens zacht,
Die, bloemlippen kussend, onschuldig zich wiegen,
Ze gaven geleide als heur engelenwacht.
En menige kluis, waar een vlinder in kluister
Van schijndood de toekomst verbeidde in den droom,
Liet rustig zij hangen in 't veilige duister
Der nervige schors van den cederboom.
Dit lentekind, 't liefst van haar creaturen,
Vertoefde in dien tuin, van al 't schoone de ziel,
Zoolang maar de zalige zomer mocht duren...
Zij stierf - nog voor 't eerste der herfstblaad'ren viel.
III
Drie dagen lang kwijnden de bloemen ontdaan
En dof, zooals sterren voor 't maanlicht verbleeken,
Als de golven van Baja zoo droef, vóór de maan
Door den rook van den vuurberg vol luister komt breken.
Toen huiverde om 't kruideke-roer-mij-niet
't Gedempte gezang van een doodenlied
En de stappen der dragers, heel langzaam en zwaar,
't Gesnik van de klagers, die volgden de baar,
Het droeve gedeun en het zware gezucht
Bij het stomme gebaar van voorbij gaanden dood,
't Was of rook het de kille, de muffige lucht,
Die de kist onder 't dofzwarte lijkkleed ontvlood,
Waar de stoet langs het pad ging door grazige weiden,
Daar blonken de tranen, die bloemekens schreiden.
De wind ving 't gezucht, zijn geruisch klonk zoo droef
En hij weende in de dennen met klaaglijk gezoef.
Als de doode, waarmee ook zijn ziel was verdwenen,
Werd de lieflijke lusthof nu doodstil en vaal.
Eens lag hij zoo heerlijk, door droomlicht beschenen,
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Toen sloop het verval aan. - om, dor nu en kaal,
Tot schreiens te roeren wie nimmer kon weenen.
Zoo ras ging de zomer naar herfsttijd zich spoeden.
Reeds vroor 't in den mistigen morgenstond,
Al deed ook de middagzon nauwlijks vermoeden
Dat heimlijk er nachtelijk sloopwerk bestond;
Of het donker karmijnroode sneeuwvlokken waren,
Dekten 't gras en het mos doode rozenblaren;
De kwijnende lelie stond bleek en ontdaan,
Vaalwit als 't gelaat van wie sterven zal gaan;
De exotische planten, van kleur en van gloed
De mooiste wel, die ooit dauw had gevoed,
Ze vielen uiteen, blad voor blad, dag na dag,
Tot men ze alle in d'aarde verzwolgen zag.
De boomblaadren, bruine en grauwe en roode,
Of bleekgeel als 't waswitte bleek van den doode,
Als spookdrommen dreef ze de wind door de lucht,
Dat vogelen vluchtten voor 't gierend gerucht.
't Gevleugelde zaad werd gewekt door den regen,
Het onkruid kwam opslaand uit de aarde gestegen,
Tot het menigen bloemstengel klemmend omving,
Waarmee 't samenverterend te gronde ging.
't Gebloemte, over 't vlak van 't rivierke gespreid,
Viel af van de stelen, die vroeger het droegen,
Daar dreef het dan rond, door den draaistroom geleid,
Zooals bloemblaren ginds op den wervelwind joegen.
Toen kwamen de stortregens, stengelen knakten
En dekten het pad, waar ze stervend verzakten
In 't netwerk van warkruid en rank zonder tal,
Met laatste der bloemen, gedoemd tot den val.
In den tijd, die verliep tusschen stormwind en sneeuwval,
Kwam het leelijkste onkruid, het rees overal;
Vol prikkels en spikkels, met blaad'ren vol bobbels
Als wratten op paddenrug, slangenbuikknobbels;
De borstlige krodde, de distels, de neetlen,
Zwart bilzenkruid, zuring en scheerling, wier schermen
Zoo hoog op de voozige bloemstengels zeetien.

J. Keunen, P.B. Shelley

158
Die d'omtrek met vunzigen pestwalm vervult;
En planten, wier namen geen versregel duldt,
Ze vulden den hof bij afzichtlijke zwermen,
Vol stekels, weekbladig, vol blaren, dofblauw,
Loodkleurig beslagen met grijzigen dauw,
't Was of paddenstoel, honigdauw, schimmel en zwam
Als een mist uit den vochtkouden bodem opkwam,
't Verval schiep zijn vormen, bleek, vleezig en klam,
't Was de dood, die zijn eigen gedaanten aannam.
't Ruige mos rotte weg van de stevige stenglen,
Bij vlokken viel 't af, tot ze galghouten leken,
Waaraan nog de vleeschflarden hangen te benglen,
Besmettend de winden, die over hen streken;
Dril, drabbe en algen, één walglijke laag,
Maakten 't ruischend riviertje nu zwijgend en traag;
Voor zijn mond dreven stengels als knodsen te hoop,
Met wortels, als slangen in kronkel en knoop.
Elk uur van den herfstdag, bij windlooze stilte,
Kwam mist opgerezen, vol moordende kilte;
Men zag hem des middags na vriezigen morgen,
En 's nachts hield zijn duister de sterren verborgen.
Onzichtbaar haast miezelde een vettige neerslag
En motte in den mist, zelfs op klaarlichten dag,
En waar op 't geboomte die neder kwam zijgen,
Beet giftige branddauw in loover en twijgen.
Verwezen stond 't kruideke-roer-mij-niet
En weende; de tranen, die 't vloeien liet,
Bewaarde 't in de blaren, die samengevouwen
Bevroren en kleevrig aaneen bleven plakken.
Ras vielen de blaadren, de wind greep de takken
Met ritsenden ruk, of een bijl ze kwam houwen;
Traag rezen de sappen - en 't leven werd stil
Als de bloedklop van 't harte, dat sterven wil.
Den wind als geesel zwaaiend kwam de winter loeien,
Een dorre vinger klemmend op zijn wreeden mond.
Der wateren geweld, der bergen top ontnomen,
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Hing klettrend aan zijn gordel als rinkelende boeien.
Een keten was zijn ademtocht, die zuchtend bond
Heel d'aarde en de lucht en wilde waterstroomen;
Zoo naderde de winter op zijn zegewagen,
Door 't woeste windgeweld van 't poolgebied gedragen.
De onkruiden, vormen van 't stervende leven,
Ze legden voor 't vriezen zich dicht aan den grond,
Zoo plots had de vorst ze geveld en verdreven
Alsof er een spookdrom in de aarde verzwond.
Diep onder de wortels van 't kruideken-teer,
Daar stierven de mollen van koude bevangen,
Bevroren, verstijfd, kwam een vogelken neer,
Dat dood in de doodsch kale takken bleef hangen.
Eerst kwam er een dooiregen nedergezegen;
Aan 't hout vroren druilende druppelen vast,
En vriezige mistdamp, uit de aarde gestegen,
Had den ijzel der twijgen met ruw rijm belast,
Toen noordlijke wervelwind snerpend kwam snuiven,
Als wolven, die speuren naar 't lijk van een kind,
En door de verstevene takjes kwam stuiven,
Toen braken ze in d'ijzeren greep van den wind.
De winter ging henen, de lente kwam aan,
Doch 't kruideke-roer-mij-niet lag reeds vergaan,
Wijl 't grof-sterke onkruid in jeugdige loten
Herrees, als de dooden wien 't graf werd ontsloten.
En of nu dat kruideke-roer-mij-niet,
Of 't wondere Leven, dat woonde in zijn blaân,
Vóór 't vreemd-teere plantje te gronde moest gaan,
Iets wist van dat sterven? - Wij weten het niet!
Of wellicht de ziel van dat lieflijke wicht Niet langer aan stoffelijke vormen gebonden,
Die liefde uitstraalden als sterren heur licht, Den lusthof verlatend slechts leed heeft gevonden?
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Wie, die het kan zeggen? - Doch wel leert dit leven
Vol dwaling en domheên en moeilijk streven,
Waarin niets bestendig is, alles slechts schijn,
En wij slechts de schimmen van droomleven zijn,
Een simpele waarheid, die heerlijk gewis
Toch troost geeft aan hen, die haar kunnen beseffen:
Het weten dat, hoe hij ons ook moge treffen,
De dood, als al 't andre, slechts zinsbedrog is.
De vrouw met haar schoonheid, de hof zoet van geuren,
Vol edele vormen en lieflijke kleuren,
Zij bleven, hun leven gaat nimmer voorbij,
Wij zijn 't, die verandren, wij sterven, - niet zij!
Voor schoonheid en vreugde en liefde bestaat
Er dood noch verandring; hun wondermacht gaat
De zinnen te boven, die, zoekend in 't duister,
Geen lichtglans verdroegen van hemelschen luister.

De wolk
(Ned. vertaling door D. Spanjaard, ‘N. Gids’ 1924.)
Ik put den zegen van frisschen regen
voor de bloemen uit zee en uit stroom;
ik breng schaduwen koel aan het loover, dat zwoel
neerligt in middagdroom.
Van mijn wieken lekt de dauw, die wekt
de knoppen, in slaap gewiegd
en rustend warm in haar moeders arm,
als zij dansend de zon omvliegt.
Mijn hagel zweep ik, de landen bestreep ik
en dompel in wit ik onder,
dat ras weer vergaat als in regen ik waad
en lachend voorbijvlieg in donder.
De bergen tooi ik met sneeuw, die ik strooi,
hun pijnboomen kreunen ontzet;
en ik sluimer zacht den ganschen nacht
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in d'arm van den storm op wit bed.
Op mijn torens hoog, met fonkelend oog
zit mijn loods weerlichtend neer;
in een hol diep-onder geboeid is de donder,
hij worstelt en huilt keer op keer;
over zee, over aard, in zachte vaart
voert mijn loods mij wieglend mee,
de geesten troonen hem tot zich, die wonen
in het diep van de purperen zee;
over klip, over kreek, over heuvel en beek,
over meren en weiden en veld,
waar hij ook droom', onder berg of stroom,
toeft de geest, wien zijn liefde geldt;
en ik met genugt' baad in 't blauw van de lucht,
terwijl hij in regen versmelt.
De dageraad rood, met vuur-oogen groot,
die op brandende wiek komt van ver,
springt op den rug van mijn pluimen zoo vlug,
als verbleekt is de morgenster;
gelijk op den tip van rotsige klip,
door aardbeving gescheurd en ontwricht,
uit hoogere sfeer strijkt een adelaar neer
in zijn gulden wiekenlicht.
En als d'avondzon daalt in de zee, en straalt
en al rust en al liefde gloeit,
en de purperen vacht neerdaalt van den nacht,
uit de diepte omhoog d'aarde omvloeit,
zit ik vleugelstil in mijn nest hoog en kil,
roerloos als een duif die broeit.
De maagd bleek en zacht, die zwerft door den nacht,
en die stervlingen noemen de maan,
mat-glanzende glijdt over 't vlokkig tapijt
dat nachtelijke bries draagt aan;
en waar ook de tred, dien liefelijk zet
haar onzichtbare voet - in den hemel
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slechts door englen gehoord - 't lichte weefsel doorboort,
gluurt daarachter sterregewemel.
En ik lach als ik zie hunne zwermen, die
op goudene bijen gelijken,
wen ik verder splijt mijn hemelsch tapijt,
tot rivieren en meren prijken
met sterrengekriel, een brok hemel die viel
door mij heen, en op d'aard kwam strijken.
Den zonnetroon schraag ik met gloeiende laag,
met paarlen omgord ik de maan;
gesternt' en vulkanen zien vaal, als d'orkanen
met mijn vaandel ontplooid stormen aan.
Van bergrug tot rug, als een reuzenbrug
Over de zeeën die huilen,
Spreid mijn dak ik uit, dat het zonlicht stuit,
De bergen vormen zijn zuilen.
De zegepoort waardoor ik ijl voort,
Met storm, vuur en sneeuw van omhoog,
Als mijn wagen omstoeien luchtgeesten in boeien,
in den duizendkleurigen boog.
Het zonnevuur dat blaakt heeft haar weefsel gemaakt,
wijl 't den lach der vochte aarde inzoog.
'k Ben van de Aarde de vrucht en van Water; de Lucht
ziet haar voedsterkind minnelijk aan;
ik dring door het land en de zee en het strand;
ik verander, maar kan niet vergaan.
Want als na den regen de zon is gestegen,
en het zwerk gereinigd alom,
en de taak van den wind en de zon begint,
en zij bouwen den blauwen dom,
dan in stilte ik spot in mijn regengrot
om mijn praalgraf, en ik herrijs,
als een kind uit den schoot, als een geest uit den dood,
en breek af weer mijn doodenpaleis.
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‘Scorner of the ground’ (To a Skylark).
HOEVER stijgt hij in deze sublieme lyriek boven het materialisme van zijn eerste
werk. The Cloud verbeeldt toch niets anders dan dien onsterfelijken geest der
schoonheid, die hier verzwindt en ginder weer verrukt: semper antiqua et semper
nova, - The Sensitive Plant, die geurige allegorie van weemoed en teerheid, een
gelegenheidsgedicht bij een bezoek in den tuin van een vriendin te Pisa, stelt voor
de zachte dichterziel door 't leven ruw gestooten. In dien tuin van Eden heerscht een
meisje, ‘een wonder aan gratie en zachtheid’. Kan die lieve fee wel sterven? ‘Haar
stap scheen om 't gras te treuren dat zij vertrad’. Zal de kille warrelwind, die bloemen
splijt, ook haar - de Schoonheid - knakken?
Shelley kan het niet langer voorkomen dat 's menschen geest tot verval en
vernietiging gedoemd, en het leven tot geen hooger beteekenis herleidbaar is. Sedert
den dood van den kleinen William kan het problema van dood of onsterfelijkheid
niet meer rusten. De leuke jongen, hij ook een teere mimosa of liever ‘wat als een
geest in haar takken zat’ (The Sensitive Plant, vers 115). Kan die wel sterven? ‘I
cannot say... I dare not guess’ (Ibid., vers 120). Ach, zoo ‘de dood, hijzelf eens moest
zijn als al de rest: een spotternij?’ (vers 128). Een open vraag is het bij Shelley
gebleven, maar in het om dezen tijd geschreven essay On Life, is hij als zijn leeuwerik
‘een versmader van den grond’ geworden, verwerpt hij zijn vroeger materialisme,
‘systeem verleidelijk voor jonge en oppervlakkige verstanden’, om een Spirit of the
Universe te erkennen, - zij het in pantheïstischen geest, - de vrucht van zijn gestadige
studie van het platonische idealisme, de nalatenschap van zijn vertalingen uit Spinoza's
monisme. De atheïstische invloed der oppervlakkige Godwinsche levensbeschouwing
is voorgoed van de baan geknikkerd.
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Reeds in Alastor en de Hymn to Intellectual Beauty drong het geloof in die Weltseele
in lyrische bezieling naar buiten; wel bleven The Revolt of Islam, Prometheus
Unbound, The Cenci onverzoenbaar vreemd aan het christendom, scherp vijandig
gekant tegen alle evangelisch dogma en bovennatuurlijk geloof, in verzet vooral met Godwin - tegen de leer der eeuwige straffen, ‘Hell and the sharp fears of Hell’.
Maar wat een hekel hij al sedert lang had aan zijn Queen Mab!
Nu in Prometheus Unbound was Jupiter's phantasm opgedoken uit de wereld aan
de overzijde van het graf, waar de schaduwen wonen van al wat leeft of denkt, ‘tot
dood hen bindt en zij onverdeeld voortleven’. Want - meent Shelley, - de geheele
zinnelijke realiteit is enkel denkbeeldig, schijn-wezens onzer waarneming; toekomst,
verleden en heden: 't is alles een deel van den Supreme Spirit (Hellas, vers 855 vlg),
uit de wereldziel stamt ook de menschelijke ziel en keert daar weer, zij bracht den
geest voort der Sensitive Plant en nam dien weer in zich op... voor eeuwig. Lang zal
de universe dus niet treuren, zelfs niet om het heengaan van haar grootste zonen, als
Napoleon, zij keeren immers tot haar weer en uit de dooden ontspruiten weer de
levenden (Lines on the Death of Napoleon, 24).
Dit soort Oostersch monisme putte Shelley uit de werken van den Ierschen
Platonicus, Bisschop Berkeley, hij werkte het uit in zijn Triumph of Life waarin de
schaduwen van het wereldbestel voorbijtrekken als in Dante's Inferno de zielen der
verdoemden; het krijgt zijn lyrische bewoording in Adonaïs en het vierde bedrijf van
Prometheus Unbound: dit Te Deum van het pantheïsme! ‘Niets duurt dan 't
vergankelijke’ (Gedicht: Mutability), voor Shelley is alles ‘hier op aard verschenen
een bonte ontboeiing van het diep - in Eeuwig-Eene’ (Shelley-Sonnetten, Wil-
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lem Kloos), maar hij zag voorbij hoe dit vaag Berkeleyisme, evenals alle pantheïsme,
het ideëele wezen met het reëele der dingen verwarde. Trouwens een klare
uiteenzetting van dit pantheïsme als gesteld tegen het godsbegrip uit het geloof, geeft
Shelley's essay On Life ook niet. Of geldt daarvoor de grootsprakige speech van den
Wandelenden Jood bij den Sultan in Hellas? Wat heeft dan die godloochenende
Ahasverus uit Queen Mab sedertdien een aardig wegje afgelegd!
Hij zal ons echter evenmin als zichzelf wegwijs maken. Shelley heeft trouwens
zijn philosophische meeningen nooit in klaar vertoog gebracht. Dit deed hij alleen
met zijn opvattingen over dichtkunst en wel in zijn heerlijk prozawerk Defence of
Poetry. Shelley's poëzie is dan ook nooit rechtstreeks afhankelijk van deze of gene
wereldbeschouwing, zij zou nagenoeg met haarzelf in de lijn gebleven zijn, ook al
ware Shelley - zooals enkelen meenen, - in geleidelijke evolutie van atheïst en
pantheïst naar 't christendom voortgeschreden. Zijn poëzie grijpt veeleer zelf
onmiddellijk naar het wezen der dingen, zij ‘hoort naar de ziel die achter 't aardsche
schimmenspel zich wiegt op eigen levensdiepte’ (Shelley-Sonnetten, W. Kloos): die
ziel is bij hem Geest der Natuur of Geest van Schoonheid, Geest van Liefde, Geest
van Poëzie. Besloten in elk wezen, modaliteit of gevoelen, verneemt de dichter een
drijvende kracht, ‘de ziel binnen de ziel’ (Epipsychidion), het mysterie dat is in alle
lieflijks (Hymn to Intellectual Beauty), een borrelend leven uit het hart der aarde
(Adonaïs, 19) - cor cordium (Epipsychidion).
Evenmin als Rousseau's St. Preux in La Nouvelle Héloïse, omvat Shelley de natuur
met zijn verstand in nauwkeurig duidelijke beschrijving; toch uitte zijn gevoeligheid
voor natuurschoon zich ook weer anders dan die van Werther, in het zich-één-voelen
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met dier en plant en aarde: ‘man möchte zum Maikäfer werden’. Neen. Shelley's zg.
transcendentalisme is geheel bovenzinnelijke invoeling der natuur, voorbij alle
uiterlijkheid glijdt zij naar den diepen grond der dingen ‘in the core of hearts’, - waar
voor hem een geest of een kracht inwoont, - waar voor hem stof en geest, realiteit
en ideaal samensmelten. Bij die hooge spanning van zijn gevoel, vervloeit zijn emotie
in onbestemdheid van visie en geluid, tot ‘de woordvleugels, waarop zijn ziel naar
buiten dringen wou, als schakels worden rond haar vaart van vuur’ (Epipsychidion,
590), ...tot Shelley daardoor impliciet het romantisme verloochent.

Shelley en het Tachtiger individualisme.
INDERDAAD, Shelley's hartstochtelijke ontroering kon hem wel heel gemakkelijk
verleiden tot een kunst van louter persoonlijke stemmingen; toch is Shelley nooit,
althans in zijn groote gedichten, vervallen tot het zg. individualisme, sensitivisme
of impressionisme.
De Tachtigers, op hun ‘ontdekkingstocht’ naar Shelley, zijn echter de specifiek
Shelleyaansche emoties om een ideale wereld, zijn verheven en vergeestelijkte visie
der natuur voorbijgevaren; zijn opvaart in droomen, visioenen en verlangens naar
het bovenaardsche, Shelley's ‘unworldliness’, hebben zij niet geheel kunnen volgen.
Hen weerhielden al te zeer zuiver persoonlijke ontroeringen, belangstelling om
individueele emotie, idealiseering van eigen aandoening en gewaarwordingen.
Shelley's subjectivisme is nooit egocentrisch, hij blijft volkomen kind en beschouwt
de natuur als een geheim dat hem verrukt, dat hem opvoert naar het bovenzinnelijke,
- het subjectivisme der Tachtigers daarentegen blijft een uiterst verfijnd Grübeln
rondom eigen stemmingen en dit wel het meest bij dezen,
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die aanvankelijk 't hoogst met Shelley opliepen: Kloos, Verwey, Gorter, ‘die hun
eigen dienaar waren... en slechts om henzelf bewogen’.
Toch maakte Shelley bij de Tachtigers goede school. Hij leerde hun diepte van
ontroering, frischheid van plastiek, harmonie van het vers.
Zelfs Perk nam voor zijn zwanezang Iris maat en rijmschikking over van The
Cloud, ook voerde hij Iris sprekend in naar Shelley's voorbeeld, en stijgt hij niet,
evenals Shelley in The Cloud, uit het droomerige rijk van Iris naar regionen van
onstoffelijke schoonheid?
Zoo spreekt ook de wolk zelf tot den dichter in dat zoo melodieuze en geheel
Shelleyaansche gedicht van Boutens: De Wolk (uit Stemmen). Doch hoeveel dieper
en plastischer is Shelley's direkte natuurinvoeling? De geest zelf der natuur ruischt
u tegen uit The Cloud: ‘Poesia di pura natura,’ noemen het de Italianen.
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XIII. ‘Beautiful as a wreck of paradise’ - te pisa
(Epipsychidion, 423)
‘They learn in suffering, what they teach in song’
(Julian and Maddalo).
HET verblijf te Florence had zoowel Mary als Shelley opgebeurd, haar had de tad
den naam voor een kind gegeven, hem de vervoering voor een Dante, Savonarola,
een Giotto. Voor beiden had het leven weer zin gekregen. Jonge ijver zelfs laaide in
hem op om de laatste nieuwigheden der techniek, hartstochtelijke brieven schrijft
hij over den bouw van een stoomboot door een van zijn vrienden in Italië... zelfs
toen de onderneming mislukte en Shelley er al zijn goeie geld bij verloor, behield
zijn levensvreugde kracht voor humor: ‘Een man als ik kan toch werkelijk slechts
dichter zijn!’
Doch de ruwe Florentijnsche winter schaadde zijn gezondheid; einde Januari 1820
verliet hij met Mary en Claire Florence voor Pisa en omstreken. Den zomer bracht
hij door in Livorno en, sedert begin Augustus, in de badplaats San Giuliano di Pisa,
om in den herfst en den volgenden winter weer opnieuw te Pisa te verblijven.
Zijn kwaal werd nu en dan ondraaglijk; dan kronkelde hij soms van pijn over den
grond. Toen zijn neef en oud-studiemakker. Thomas Medwin, hem in dezen toestand
te Pisa aantrof, probeerde hij den magnetischen invloed, maar de dichter begon
onmiddellijk Italiaansche verzen te improviseeren. Shelley
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kreeg stilaan een hoogen rug, hij nam te weinig oefening, vergat zijn maaltijden voor
zijn boeken, die hij las, zijn bijziende oog bijna vast op het papier aangedrukt.
Ook bleef Nurks Godwin - die toch al ongeveer 5000 pond kreeg, - steeds zoo
brutaal in zijn brieven en inhalig, dat hij zoowel Mary als haar man verbitterde, te
meer daar het bijna voortdurend kibbelen tusschen haar en de verlaten Claire den
huisvrede al genoeg vergalde. Mary piekerde over haar vader, Claire over haar kind
Allegra, waarover Byron maar geen teeken van leven wilde geven en dreigde het in
een Roomsch klooster te zullen uitbesteden. Zijn kind aan Shelley toevertrouwen,
zooals Claire voorstelde? ‘Dan kan ik 't - schreef Byron aan een vriend, - evengoed
naar een hospitaal brengen. Heeft die Shelley wel een van zijn eigen kinderen kunnen
behouden? Ik houd er niet van om Allegra te doen sterven van honger en groene
vruchten, ook weiger ik haar te zien opvoeden in de onwetendheid van God.’ - Zoo
erg groeide het gebrek aan inschikkelijkheid tusschen Mary en Claire, dat deze ten
slotte maar heenging naar Florence als gouvernante. Met Shelley bleef zij vandaar
uit innige brieven wisselen, geheel buiten weten van Mary. Haar opgewekt en druk
gezelschap deed hem zooveel goed, ‘die ster in den azuren hemel, moge zij terug
aanzweven’ (Epipsychidion, 368-376).
Een andere gebeurtenis verergerde nog de spanning: een oud-huisknecht en een
oud-nurse, vroeger door Shelley wegens wangedrag weggezonden en thans met
elkaar getrouwd, poogden nu geld van hun oud-meester af te dreigen door een
schandige verdenking tegen Shelley en Claire, in verband met het kind der
geheimzinnige dame te Napels, openbaar te vertellen en daardoor Shelley's goeden
naam schade te doen. Shelley gaf de zaak aan het gerecht over en
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verhuisde daartoe voor twee maanden naar Livorno.
Wat kon die hatelijke Quarterly Review hem er nu weer eens doorhalen! Reeds
vroeger had Leigh Hunt Shelley verdedigd in zijn Examiner tegen die vinnige
aanvallen, - Shelley bleef er hem altijd dankbaar om. Maar had Hunt al zelf niet
genoeg voor eigen deur te keren? Zouden thans die artikels in de Review van de hand
van Shelley's vroegeren vriend Southey zijn? Shelley kon het niet gelooven en hij
schreef hem. En ja, 't was toch zoo. ‘De oudere mag den jongere om zijn privaat
leven waarschuwen en afstraffen,’ kapittelde Southey uit den hooge... maar de
naastenliefde dan? Die eischte toch zeker niet om zoo scherp persoonlijk te worden.
Zag het er niet naar uit of de geheele samenleving samenspande tegen dit
onschadelijk gezin? Zelfs de zachte Shelley werd soms hard en grievend, toen hij
voelde hoe fel en gretig de Engelsche uitwijkelingen uit zijn omgeving die
lasterpraatjes onthaalden ‘met een energie die hun flegmatische hersenen eer aandoet’.
Toen wreekte hij zich tegen John Bull en zijn nieuwen koning, den losbandigen
George den Vierde, met een bijtend-sarcastisch tooneelstuk: Swellfoot the Tyrant.
Die politieke satire - een mislukking, - is zg. vertaald uit het Dorische, speelt te Thebe
als deel van een trilogie over de Swellfootdynastie; een ‘zwijnenkoor’ treedt
herhaaldelijk op, als het kikvorschenkoor bij Aristophanes, - (een inval van Shelley
bij het zien en hooren van een zwijnenmarkt op korten afstand van zijn huis). Doch
de bedoeling der karakters is zoo doorzichtig, de spot zoo bitter, en toch vaak weer
dichterlijk, zoo rijk aan fantasie, dat uit het stuk een geheel arsenaal van politieke
caricaturen kan opgehaald. De groene staatszak van Purganax, d.i. minister
Castlereagh, miste zijn uitwerking evenmin als Chamberlain's regenscherm of
Churchill's sigaar op onze dagen.
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Prikkelbaar en veranderlijk scheen Shelley. Toen hij vernam hoe Endymion er door
de Quarterly Review was doorgehaald en Keats' gezondheid daardoor leed, maakte
hij zich bezorgd, greep naar de pen, noodigde den door hem hooggeachten Keats uit
- ook ditmaal zonder gevolg, - en gaf er de Review in een brief duchtig van langs...
even later besloot hij zijn brief weer niet te verzenden.
Hij zou het zelf ook nooit klaarspelen - zuchtte hij dan weer, - om iets menschelijks
te schrijven, iets dat hem roem en volksgunst zou brengen of eenvoudig maar gehoor.
Keats verweet hem dat hij te overhaastig werkte: ‘de voegen van zijn onderwerp
diende hij met reiner goud aan te strijken’.
Ook Mary begreep hem dan niet. Liever trok hij alleen naar de bergtoppen van
den Monte Pellegrino... om eenzaam en vermoeid 's anderen daags weer terug te
keeren en in 3 dagen tijds, zoo geheel zonder bestemming noch dwang, de droomige
wazigheid van beeld en gevoelen in dat heel subtiele en zwevende The Witch of Atlas
uit te breiden:
O laat me niet gelooven
Dat iets van 't mijne zal leven blijven.
(The Witch, vers 23.)

‘Poor captive bird’: Epipsychidion.
MET den herfst keerden de Shelley's weer naar Pisa terug. Er scheen intusschen wel
iets veranderd in hun leven, althans enkele nieuwe vrienden kwamen, zelfs
aantrekkelijk en voornaam gezelschap.
Daar hoorde hij eens vertellen over een jonge Italiaansche gravin, Emilia Viviani,
door haar hardvochtige stiefmoeder in een klooster te Pisa ‘opgesloten’ in afwachting
dat Jan van-pas haar ook zonder bruidschat nemen zou. Elken dag bad die kleine in
haar klooster van St. Arjaan tot den pa-
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troonheilige van haar geliefde,... veranderde haar liefde van voorwerp, dan wisselde
eenvoudig ook haar devotie van heilige. Intusschen vervlogen haar beste jaren, terwijl
ze ‘arme, gevangen vogel’ achter de kille kloostermuren versmachtte. Was zij aldus
niet een echte Beatrice Cenci, een innerlijk vrije geest geboeid en vastgekluisterd,
het ideaal dat Shelley's verbeelding steeds, al sedert Harriet Westbrook, had
voorgelicht, de volmaakte schoonheid die hij sedert jaren als bestaande had gezocht
en nu op enkele treden van zijn huis benaderen kon?
Zooals vroeger voor Harriet, verscheen nu ook voor Emilia de Zwaneridder ter
verlossing; bezoeken, brieven, gedichten wisselden elkaar druk, rond de nauw gekende
en dus aantrekkelijke godin droomde zijn bewonderende liefde een irreëele wereld,
‘een onschuldige, primitieve natuur van muziek, kleur en zoete lucht’.
Aldus wordt 't lange gedicht Epipsychidion wel de zuiverste uitdrukking der
platonische liefde, zooals immer bij Shelley, nauwelijks zinnelijk behagen doch
geheel bewondering en vereering voor de physieke en moreele volkomenheid van
de geliefde, ‘over wier zoete weelde mijn vreugde tranen gaf’, een gewilde aanpassing
- ten deele vertaling van Dante's Vila Nuova.
Reeds de titel stelt een problema! Het thema zelf sluit aan bij al die symbolische
gedichten sedert Alastor ontstaan. Eerst weent de dichter om Emilia, ‘arm hartje
gevangen achter tralies’. Haar lichamelijke volkomenheid doet denken aan iets
goddelijks, ‘ze is nauw zichtbaar van teere lieftalligheid’. Hoelang reeds had de
dichter op het visioen gewacht, naar de verre schaduw van dien geest, den afgod van
zijn gedachten... tot eindelijk Emilia hem verscheen. Want achter haar aardsche
schoonheid, ontwaart de dichter het goddelijk oerbeeld van zijn
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ziel, het ideaal van alle schoonheid en liefde. Woorden worden hem ten slotte ‘tot
looden schakels die zijn vurige vlucht naar de essentie der liefde tegenhouden’, zijn
blik verzinkt in zijn heart of hearts, alle dualisme verdwijnt, hij, evenals Prometheus
met Asia, brandend toch onverteerbaar vereend met het ideaal door annihilatie in
elkaar: ‘Wij zullen worden hetzelfde, wij zullen zijn één geest binnen twee vormen.’
Zijn verlangen hunkert naar vereeniging en bezwijmt smachtend in het laatste vers:
‘I pant - I sink - I tremble - I expire.’
Dat vers, dat ook Gezelle's verlangen naar Jezus aldus ontschoot: ‘'k ga vallen,
zwichten, zinken’ in het gedicht: O Heere, maak mijn herte sterk. (Tijdkrans.)

‘Waar is een tweede woord als dit ontvaren Aan menschenmond, in al
der menschheid jaren?’
(Van Eeden).
Epipsychidion is een duister gedicht. Shelley verklaarde dit door de overdreven
bewering, dat zijn ‘mysterie’ alleen tot enkele ingewijden zou spreken, terwijl er uit
beeld en ‘onuitgesproken woorden’ toch heel wat valt op te vangen over hem en over
zijn tobberij in het leven.
Epipsychidion is het hooglied van Shelley om de schoonheid; geen ander schreef
hij, in dezelfde mate overladen met drukke verbinding van beeld met beeld. Het is
evenzeer kenmerkend voor den etherischen Shelley, dat hij niet door een onmiddellijke
beschrijving de geliefde aanschouwelijk maakt - ook niet in Adonaïs, - hij ziet haar
liever in een wazig verschiet van licht en kleur, een geheel onstoffelijke verschijning.
Zijn uitverkorene is niet van vleesch en bloed, geheel verschillend daardoor van de
Zwarte Dame der Shakespeare-Sonnetten, waarmee men ze zoo graag vergelijken
wil. In Albert Verwey's Van de
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Liefde die Vriendschap heet treffen inderdaad echo's uit beider lyrisme.
Doch voor Shakespeare's ironie en Shakespeare's luchtigheid is geen plaats in
Shelley's rhapsodie. Gene wist dat hij bedrogen werd door zijn wispelturige Cleopatra,
deze integendeel raakt verward in zijn eigen geëxalteerde vervoeringen en extase.
Het is begrijpelijk dat Shelley door opvoeding en vooroordeelen elk klooster als een
gevangenis, als een gerasterde kooi opvat, maar daarmee wordt nog niet alle sexueele
liefde tot een wonder van goedheid, van onverdeeld geluk, de dageraad van een
nieuwe wereld (vgl. Epipsychidion, vers 185 vlg).
Maar wat was het eigenlijk, wat dezen dichter telkens weer bekoorde in de vrouw
en hem droomen deed? Hij zegt het in zijn The Zucca (De Pompoen, vers 37) ‘de
zachte roering en zeldzame glimlach van de vrouw’.
Voor Shakespeare gold vooral de afgemeten aantrekkelijkheid van: ‘hare stem
was altijd zacht, lieflijk en zacht - een heerlijk ding bij vrouwen’, aldus King Lear
(V 3 vers 272) treurend bij het lijk van zijn geliefde dochter Cordelia.
Maar bij Shelley blijft het alles een droom, zelfs het werkelijke een droom, dien
allen aanvoelen maar niet zien; zoo zet zijn Epipsychidion, de geliefde, evenals Asia
(Prometheus) en de Fee (Sensitive Plant), ‘met haar glimlach de kille lucht in gloed
en wie haar aanschouwt, bezwijmt, verward in verbijstering’ (cf. Zang: Life of Life
uit Prometheus Unbound).
Shelley is aldus de zanger geworden, de scheppende dichter van de ideëele liefde.
De verhevenheid van zijn emotie wordt deel van de onvergankelijke schoonheid,
zijn geestdriftige vervoering om de deugd, om de ontheffing aan de stof en aan
onszelf, schept ongekende aantrekkelijkheid rond het aardsche, de verbeelding van
den dichter ontsluiert in
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wazige bewoording wat er aan schoonheid, aan onsterfelijkheid in den mensch
verborgen ligt, zoodra liefde de zinnelijkheid en de materieele krachten verwinnen
kan. Vergankelijkheid der aardsche liefde en schoonheid, exaltatie om het ééne, nooit
volprezen ideaal: dat is de echte Shelley, volledig.
Voor de stoffeering van die liefde kon Shelley waarlijk nergens beter te rade gaan
dan bij de Vita Nuova; maar zal onze moderne tijd beider liefdelyriek nog even
ernstig begrijpen als de tijd van het Provençaalsche Senhal, d.i. schuilwoord, dat
deed?
Voor Shelley intusschen ‘is alle liefde zoet, gegeven of ontvangen. Gewoon als
licht is liefde en haar gekende stem vermoeit nooit iemand’ (Prometheus Unbound).
Beperking en regeling der liefde - bij velen enkel hartstocht, - heet steeds bij hem
bekorting der vrijheid, dwang, verfoeilijke tirannie. Door die valsche opvatting mist
zijn rhapsodie al te zeer haar vast steunpunt in de werkelijkheid, zoodat zij boven
onze hoofden verzweeft en ons niet geheel ontroert. Ontnuchtering bleef trouwens
ook voor den dichter niet uit. Toen Epipsychidion zou gedrukt worden, vernam
Shelley dat ‘het ideaal’ hem veel geld had weten af te halen, intusschen al getrouwd
was en haar echtgenoot maar flink onder de plak hield. Dat ontstelde hem zoozeer,
dat zijn uitgever het gedicht moest aankondigen als van een reeds overleden schrijver.
‘Een wolk was ze - verbeterde Shelley zichzelf, - en geen Juno’. De koele Mary
moest wel in haar schik zijn; al geloofde ze ook aan de theorie van de platonische
liefde, zoo verkoos ze toch dat Shelley de praktijk maar liever besteedde aan een
reeds verscheiden Beatrice als de Vita Nuova, of als Petrarca op een afstand tot Laura
biddend in een kerk. Geniepig leedvermaak spot uit haar brieven, terwijl haar man
in die vele mooie, korte gedichten van 1821 treurt om zijn ontgoocheling, zachte
klach-
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ten om verlatenheid, troostelooze kreten van behoefte aan liefde en teederheid, zoo
echt en droef dat u deernis om het hart slaat.
Shelley had namelijk te Pisa nieuwe vrienden gekregen in den één jaar jongeren
officier Edward Williams en dezes vrouw (?) Jane. De goedlachsche Engelschman
Williams schilderde, dichtte en hield evenals Shelley van roeien en zeilen, - eens
verdronken ze bijna samen op hun gewaagde tochten. Maar Jane vooral won Shelley's
genegenheid en sympathie, om haar zachte hartelijkheid en eenvoud:
En deernis bij jou veel zoeter
dan die van anderen
maar geven kan ik niet, wat men liefde heet.
(To Jane, 7-9.)

Mary's terughoudende kilheid, haar berekende overleg in het gezin, haar naijver ook
tot in het kleine - een aardje naar het vaartje - wekte bij dezen droomer naar geluk
en volmaakte liefde vaak klachten over ‘my cold home’ en roerde ‘smart die beter
rust en hoop die maar niet sterven kan’ (To Edward Williams, vers 20).

Epipsychidion en de Tachtigers.
DEZE kortere gedichten gunden de Tachtigers wel een kans om zich voor hun
individualisme op Shelley te beroepen. Maar veel spontaner is de toon van deze korte
klachten dan van de subtiliteiten uit de enge sfeer van gedurige zelfontleding in de
jaren tachtig. Tot ‘het etherisch timbre van Shelley's verrukkingen in Epipsychidion’
(Verwey) zijn de Tachtigers maar zelden opgestegen.
Kloos bekent hoe hij door dit heerlijke gedicht zichzelf als kunstenaar bewust
werd. Hij noemt Epipsychidion: ‘de verrukkingen en adoraties van den schoonsten
hymnus, dien ooit ons aller moeder een

J. Keunen, P.B. Shelley

177
sterveling heeft ingefluisterd, van die eeuwig-vloeiende wel van aandoening en
zaligheid, den onvergelijkelijken Epipsychidion’. Het blijkt wel dat de uitdrukkingen
‘Soul of my soul, heart of hearts’ door zoowat alle Tachtigers werd ingehouden,
maar dan geheel in den zin van hun individualisme. ‘Ziel van mijn ziel! Leven dat
in mij woont!’ zoo begint ook Verwey's Cor Cordium, die zg. ‘hymne van het
individualisme’, waarin Shelley's invloed nog sterker spreekt dan in Verwey's vorige
gedichten: Rouw om het jaar, In Memoriam Patris, Van de Liefde die Vriendschap
heet e.a. Kloos noemde Verwey's Cor Cordium: het Epipsychidion van zijn eigen
ziel. Gedurig gaan daarin beelden, motieven en tonen naar Shelley terug, maar Verwey
blijft in zijn ontroering benepen en begaan om ‘mijn onbewuste zelf, mijn ziel der
ziel, leven van mijn leven’.
Veel minder egocentrisch in zijn kunst dan Verwey of Kloos moest dan Van Eeden,
de droomer van ‘een goed mensch te zijn’ en van zich te geven ‘den menschen, mijn
gelijken, met eene Liefde die geen Wederliefde vergt’, noodzakelijk een dieperen
invloed ondergaan van zijn drukke lezingen uit Shelley.
Windekind, Johannes Viator, Lioba, Sirius enz... zijn toch zusjes en broers van
Laon en Alastor. Van Eeden's Ellen, een Lied van de Smart, doet zooveel denken
aan Shelley's Epipsychidion. Werden niet beide ingeleid in het Engelsch: ‘To that
rare and exquisite human soul, whose serene harmony of beauty and sorrow inspired
these verses’? Met de geliefde zal geen vereeniging mogelijk zijn noch voor Shelley,
noch voor den dichter van Ellen; in weelde van beeld op beeld, in golf op golf van
verzuchting ontspant hun arme, gevangen ziel.
Ook het rhythme van Epipsychidion beïnvloedde Ellen, want zoowel Shelley als
Keats heeft de Tach-
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tigers den jambischen vijfvoeter doen gebruiken, en onze letteren nieuw geluid en
nieuwe warmte meegedeeld.
Op Van Eeden heeft Shelley wellicht dieper en langer nagewerkt dan op de anderen.
Het mooie gedicht ‘Shelley's Epipsychidion’ halveert Van Eeden's verzenbundel:
Dante en Beatrice. Wie dan Van Eeden mocht met geruster gemoed die twee naast
elkander leggen: Shelley en Dante?
Vita Nuova, Epipsychidion en daarnaast: Van Eeden's Johannes Viator. Drie
boeken van de Liefde. ‘Uit aardsche liefde is 't hemelsch kind geboren!’ (Van Eeden.)
Van Shelley's Epipsychidion verscheen een vertaling in Nederlandsche verzen met
een toelichting door D. Spanjaard, Querido, Amsterdam 1927. De Invloed van Plato
en Dante op Shelley's Epipsychidion, cf. N. Gids, jg 1922.
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XIV. ‘L'ombra del beato regno’
(Inf. I, 23)
Adonaïs.
HET gedurige studeeren en schrijven in de wintermaanden te Pisa had Shelley
physisch en zedelijk geheel uitgeput. Hij overdreef en verwaarloosde ook de noodige
verstrooiing, zelfs het eten schoot er aan over. Dan vroeg hij soms: ‘Hoe is 't nu.
Mary, heb ik den middag al op?’
Zoodra de zomer van 1821 intrad, keerde hij weer graag naar de baden van San
Giuliano di Pisa terug. De Williams woonden nu in de buurt, te Pugnano, enkel een
kanaal scheidde hen.
Intusschen was Keats te Rome gestorven en begraven, ver van familie en vaderland.
De mare trof Shelley diep. Keats' delicate genialiteit versmoord als een jonge bloem
in den knop; Keats het slachtoffer van de hartelooze aanvallen der kritiek op Endymion
- zoo meende Shelley gansch ten onrechte; Keats de dienaar en verkondiger der
Schoonheid, dien Shelley zoo graag in zijn omgeving had gewild, dien hij zoo verre
boven zichzelf verheven waande!
Toen ‘dopte hij de pen in het vuur der wrake’, schreef de geheel op Grieksche
modellen geïnspireerde elegie, Adonaïs, de mooiste der Engelsche taal.
Ik klaag om Adonaïs - hij is dood.
O klaag om Adonaïs,
Gij Urania, Adonaïs' moeder, om den lieveling van uw weduwschap, gevoed hij met
tranen van zuivre liefde... nog kunt ge
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hem zien liggen onder den schitterenden Italiëhemel, maar wek hem niet, want hij
neemt rust.
Helaas, neen, nooit meer zal hij ontwaken. Dood en bederf en eeuwige honger loeren
maar durven nog niet toeschieten op hun prooi. De droomen kwijnen bij dit koude
hart, verlangens, verwachtingen, fantasieën, droomen trekken in stoet voorbij; ook
alles wat Adonaïs bezongen had; de echo zit stom en stil, de lente treurt en rukt als
herfst haar jonge botten los. Zij allen roepen Urania uit haar slaap wakker en zij, in
een mist gehuld, voortgedreven door droefheid en vrees, ijlt tot waar Adonaïs ligt
en stoot haar weeklacht uit, die zelfs den dood meewarig maakt.
Bij dit graf verschenen nu de dichters, pelgrims van de eeuwigheid... en ook ‘een
broze, teere gestalte, een schim haast onder de menschen, van vrienden onbezocht
(nl. Shelley zelf) - natuur had hij in al haar naakte schoonheid aangestaard, Actaeon
gelijk, en nu dwaalde hij ver met weeken tred over der aarde woeste wildernis’.
Onstuimig vaart Shelley uit tegen ‘die aasgieren’ der kritiek en vervloekt hen ‘in
hun vuilen haard van schande’. Maar lang treurt de dichter niet... hij ziet Adonaïs'
ziel, rijzende avondstar in het rijk ‘der onsterflijke vorsten der gedachte’. Berusting
groeit aan tot een jubelzang! Een grafzode lachend als een kindermond, een piramide
als een vlam tot marmer verkild lokken hem naar Rome! Wat vreezen wij te worden
wat Adonaïs nu is? Ubi mors stimulus tuus, ubi mors victoria tua? De dood is het
volle, onstoffelijke leven, de vereeniging met den geest van het heelal, met het licht,
de schoonheid, den zegen, de liefde ‘die nu op mij schittert en het laatste sterfelijke
in mij verteert’.
Adonaïs is niet langer - evenmin als Emilia in Epi-
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psychidion, - een individueel mensch. niet langer Keats, maar een veredeld,
bovenaardsch ideaal geworden ‘versmolten met het Eeuwige’. Deze lijkklacht is een
juichende hymne aan de onsterfelijke ziel door een zg. godloochenaar, een volledige
ontkenning van het Fransche sophisme der 18e eeuw. Zij herinnert aan het cupio
dissolvi van St. Paulus, Bernardus of Alfonsus, zij brengt den vrijzinnigen Shelley,
bijna tegen zijn wil in, tot den wensch en de zekerheid dat de dood ons de eeuwigheid,
die wij allen zoeken, opent.
De kritiek heeft Adonaïs doodgedaan met een ‘opstel van een schooljongen, al de
gemeenplaatsen uit de pastorale poëzie’ en tegelijk bezorgde zij geniepig een nieuwe
uitgave van Queen Mab, dat Shelley met schaamte bedacht en zoo gaarne had
doorgehaald. Thans wil iedereen graag getuigen dat deze hymne, ongeacht de woeste
uitvallen tegen de ‘moordenaars’, voor 't zuiverste goud mag gelden, vooral het
laatste gedeelte. Hadden de philisters, Shelley's vijanden, een saaie panegyriek
verwacht? Die bracht hij niet; Keats ten voeten uit geteekend, had hij niet; maar hij
zong zulk een verheven hymne aan de onsterfelijkheid, dat de teere lyriek van Ep
psychidion - al waren de twee gedichten naar een zelfde plan gebouwd, - tot epische
grootschheid werd verstaald. Zelf noemde Shelley zijn elegie een verheven kunstwerk.
Van die machtige finale vanaf strofe 49, geschreven in rhythmisch volmaakte stanzen
op zijn Spenser, getuigt ook Rossetti gevat, dat Shelley maar noode kon begrijpen
dat de mensch sterfelijk, en noode wou vaststellen dat hij onsterfelijk is.
Maar - zegt Chesterton, - ‘letterkunde is een raar en wonder mirakel, waardoor
een mensch werkelijk zegt wat hij denkt’. Den zoekenden Shelley is in verdriet en
beschouwing de vergankelijkheid van het aardsche gebleken. Het omnia vanitas uit
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den Koheleth inspireerde hem duidelijk genoeg en ook St. Paulus, triomfeerend over
den dood en dichter der Caritas Christi. Shelley's geest verbreekt de banden van het
lijf, hij hijgt en snakt ten slotte om te worden ontbonden en straalt in de wetenschap
dat eeuwigheid, vereeniging met de volmaakte schoonheid, het doel van elk denkend
wezen worden moet en zal: ‘alle lust wil eeuwigheid, wil diepe, diepe eeuwigheid’
(Nietzsche).
Adonaïs is de verrukking van een edele ziel om de twee - volgens Maurice Baring's
Nothing to Declare, - mooiste verzen der, Divina Commedia:
In la sua volontade è nostra pace:
Ella è quel madre, al qual tutto si muove.

Een bloemlezing.
HET kon niet anders of H. Gorter, ‘de fijnste en teerste bloem van de beweging van
Tachtig’ leerde uit Adonaïs die wondere gave van fantasie, beeldspraak van het
gevoel, verpersoonlijking van wenschen, droomen en gevoelens. De Tachtigers, voor
wie ‘kunst niets anders is dan passie’, vonden vooral in Adonaïs aanleiding tot grooter
verfijning in de aanschouwelijke verwoording van hartstochtelijk zieleleven. Van
Adonaïs verscheen een Ned. vertaling door Alex. Gutteling, ‘De Beweging’ 1914,
daarnaast een vertaling in het Friesch door D. Kalma, ‘Gulden Winckel’ 1917.
Het geheele gedicht bevat 55 strofen, Spenserian stanzas, d.w.z. elke strofe bestaat
uit 8 vijfvoetige jamben telkens samengevat in een 9e vers, een alexandrijn. In die
deftige, breed aanruischende stanza's, waarvan elke strofe als een volledig sonnet
aandoet, had Shelley ook zijn Revolt of Islam geschreven. Het streng regelmatig
rijmschema van 3 rijmklanken a b a b b c b c c verzekert groote zangerigheid en
afwisseling tevens:
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I weep for Adonaïs - he is dead!
O, weep for Adonaïs! though our tears
Thaw not the frost which binds so dear a head!
And thou, sad Hour, selected from all years
To mourn our loss, rouse thy obscure compeers,
And teach them thine own sorrow, say: ‘With me
Died Adonaïs: till the Future dares
Forget the Past, his fate and fame shall be
An echo and a light unto eternity!’

Shelley's adoneis
(Ned. vertaling Alex. Gutteling in ‘De Beweging’ 1914-1V)
I
Ik ween om Adonéis - hij 's verscheien.
O! ween om Adonéis, schoon de koû
Die 't dierbaar aanschijn bindt, niet smelt van 't schreien!
En gij, droef Uur, verkoren tot dees rouw
Uit alle jaren, wek uw makkers grauw
En leer uw eigen leed hun, wijl gij zeit:
‘Met mij stierf Adonéis. Nooit verflauw',
Eer 't nageslacht vergeet voorbijen tijd,
Zijn lot en roem: een klank, een licht tot de eeuwigheid.’
II
Waar waart gij, machtge Moeder, toen hij lei,
Uw zoon, getroffen door de pijl die schiet
In duister? Waar, Urania, waart gij,
Eenzaam, toen Adonéis u verliet?
De oogen omfloerst, zat ze in haar schoon gebied
Met luistrende Echo's, wijl de stem van een,
Zacht, liefdrijk, opwekte al zijn kwijnend lied,
Dat, als 't gebloemte lacht om 't lijk beneên,
Eens zijn nabij en dood versierde en overscheen.
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III
O ween om Adonéis - hij 's verscheien!
Waak, droefgezinde Moeder, waak en ween!
Maar ach, waartoe? Blusch 't brandende geschrei in
Zijn heete bedding, gun 't luid hart alleen
Een slaap als zijn slaap stom, zonder geween:
Waar al het wijze en schoone henenvlucht,
Ging hij. O! droom niet, dat hem nog verleen'
't Verliefde diep weerkeer tot 's levens lucht:
Dood drinkt zijn stomme stem en lacht om onzen zucht.

Helaas, de lelie ligt geknakt - de stormwind is voorbij. Bij dat lijk treuren de snelle
Droomen die de dichter leven gaf en ook allen die Adonaïs bezongen had.
IX
O ween om Adonéis! - Snelle Droomen,
Dienend Gedachte's wil, hartstocht-gewiekten,
Zijn kudden eens, die bij bezielde stroomen
Hij weidde van zijn jongen geest, de liefde
Ze leerend: zijn muziek, al zijn geliefden,
Niet van ontgloeiend brein tot brein meer zweven,
Maar zinken waar ze ontstonden, wat ze ontriefde
Beschreiend om 't koud hart dat haar geen leven
Na 't zoete leed, geen kracht, geen woonplaats meer kan geven.
X
En één vat zijn koud hoofd met hand die beeft,
Bewuift met wieken hem, blank als de maan,
En roept: ‘Ons liefde, ons zorg, ons hopen leeft!
Zie, aan 't moede oog zijn zijden franje een traan,
Gelijk op sluimerende bloemeblaên
De dauw: een droom ontlokte dien zijn brein.’
Engel, ocharm, wier Eden is vergaan!
't Was hààr traan, en zij wist het niet - toen rein
Zij welkte, als wolken doen die gansch verregend zijn.
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XIV
Al die hij minde en tot gedacht' boetseerde
Uit vorm en kleur en geur en klanken teer,
Klaagden om Adonéis. Morgen keerde
Naar de Oostertrans met losse lokken weer,
Die vocht van tranen, aarde's pronk weleer,
Haar dag-ontstekend hemelsch oog verblindden;
De sombre Donder gromde nog van veer,
De bleeke Zee sliep zonder rust te vinden,
En jammrend in hun smart raasden de wilde Winden.
XV
Arme Echo zit, met zijn herinnerd lied
In 't stemmeloos gebergt voedend haar pijnen,
Winden en bronnen antwoordt zij thans niet,
Op groenen spruit verliefde vogelkijnen
Noch herdershoorn of bel bij 't avondschijnen,
Sinds zij niet meer nakweelen mag zijn mond,
Dierder dan hij wiens smaad haar weg deed kwijnen
Tot aller klanken schaûw - een droef gebrom 't
Woudvolk alleen verneemt, wanneer zijn zang verstomt.
XVI
De jonge Lent' werd wild van smart, zij wierp
De ontgloeide knoppen 'lijk dor loover neer,
Alsof zij Herfst was; nu haar lust zij dierf,
Voor wien verwekte zij 't norsch Jaar dan weer?
Narcissus zelf minde zich niet zoozeer,
Noch Phoebus Hyacinth, als u die twee,
O Adonéis; nu niet stralend meer,
Dor staand met jeugdgespelen, krachtloos meê,
Dauw werd tot tranen daar en geur tot zuchtend wee.

Ook Engeland treurt; dat de kritici, die hem doodden, de vloek van Kaïn treffe!
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XVII
Uw zielezuster, de arme nachtegaal,
Weent om haar lief nooit met zoo zangrig leed;
De arend, die hoog in 't zonrijk de' ochtendstraal
Haar machtge jeugd, stijgend, versterken deed;
Die u gelijk zich hief in heemlen breed,
Zweeft om haar leege nest zoo krijtend niet
Als Albion klaagt om u: een vloek zoo wreed
Als Kaïns vloek tref' wie 't schuldloos hart doorstiet,
Dat de engel-ziel, zijn gast, die aardsche woon verliet.

Daar spoedt zij aan, Adonaïs' moeder Urania, voortgedreven door verdriet en vrees
naar de droeve plaats waar Adonaïs ligt en stoot haar klachten uit: ‘Waarom tartte
gij het monster Kritiek in zijn hongerig hol?’
XXVII
‘O lieflijk kind, daar gij zoo lieflijk waart,
Waarom verliet gij mensch-betreden paên
Te snel, om zwak van hand, schoon onvervaard,
Hongrigen draak in 't hol te gaan verslaan?
O gij die weerloos waart, wie bood u aan
De speer verachting, wijsheid 't spiegelschild?
Hadt gij' gewacht tot, als de volle maan,
Uw geest zijn smallen sikkel had gevuld,
't Gediert van 's levens woud ware u als 't ree ontsneld.

Zij zweeg. Toen kwamen ook de herders van de bergen (nl. de dichters), en de Pelgrim
der Eeuwigheid (nl. Byron), ‘wiens faam een hemelgewelf om 't levend aanschijn
beurt, zijn zangebliksems hield hij nu bedekt met een floers van leed’. Ook naderde
er één wien de smart, liefde-beleerd, zangrig van de tong viel (nl. Thomas Moore),
Ten slotte ook Shelley zelf:
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XXXI
Een kwam, met ander, minder roemrijk volk,
Schim onder menschen, zwak door vriend-gemis,
Als van een storm die sterft de laatste wolk,
Wier donder als haar eigen doodsbel is.
Gelijk Actaeon zag hij, naar ik gis,
Eenmaal de schoonheid der Natuur onthuld;
Nu wankte hij door 's werelds wildernis
En zijn gepeinzen, gelijk honden wild,
Volgden langs 't ruwe spoor hun vader, tevens 't wild.
XXXII
Een schoone en snelle Geest, luipaard-gelijk, Een liefde met het masker van den haat, Een zwakte-omgorde kracht, die moeielijk
De zwaarte van het drukkend uur doorstaat, Een bui die valt, een lamp is 't die vergaat,
Een golf die breekt, - brak zij reeds nu wellicht
Terwijl wij spreken? - Bloem die sterven gaat
Beglanst moordenden zonnelach; 't gezicht
Gloeit soms van 's levens bloed terwijl het hart al zwicht.
XXXIII
Vele viooltjes wond hij zich om 't hoofd,
Verwaaid, verwelkt, blauw en gevlekt en blank,
Een lichte speer - de ruwe schacht omloofd'
Een middagdauw uit 't woud druppende rank
Van donker veil, door een cypresvrucht slank
Bekroond - trilde als het hart dat altijd sloeg
Schokte de hand, haar dragend zwak en krank.
Hij kwam het laatst, niemand die naar hem vroeg,
Een hert dat 's jagers pijl ver van zijn kudde joeg.

Allen zwegen en, lachend door tranen, keken zij op naar dien
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vreemdeling (nl. Shelley zelf). Toen maakte die eensklaps zijn gebrandmerkt, bloedig
aanschijn bloot, Christus of Kaïn gelijk.
Wee mij. dat 't zóó moet zijn! Doch laten wij de klachten niet storen van één, onder
wijzen den edelsten man, hij minde Adonaïs, eerde, suste en leidde hem (nl. Leigh
Hunt, de Keats leerde en huisvestte).
Daarmee eindigt het eerste deel, de eigenlijke klacht om Keats' dood. Nu geeselt
Shelley de moordenaars, de kwaadwillige kritici, die giftmengers en aasgieren:
Dat zelfverachting, wroeging in u zij,
Opdat gij 't hoofd, waar schaamte brandt, omhulle,
Als een geslagen hond zult gelijk thans gij trillen.
XXXVIII
Weenen wij niet: ons wellust is gevloôn
Ver van de aasvogels die beneden krijschen.
Hij waakt of slaapt met de eindelooze doôn;
Waar hij gezeten is kunt gij niet stijgen.
Stof worde stof; de reine geest zal rijzen
Naar vlammenbron, de plaats van zijn geboort'
Een deel van 't Eeuwge, dat zal gloeien blijven
Door tijd en keer, 't zelfde, door niets gestoord; Den vuilen schandehaard uw koude kool versmoort.

Doch stil, Adonaïs is niet dood. Hij is enkel uitgestegen boven de dampen van onzen
nacht. In dit derde deel ziet Shelley zijn vriend na dood en graf onsterfelijk
voortbestaan, en vanzelf verglijdt hij tot extatische ontroering om zijn eigen
onsterfelijkheid.
XLI
Hij leeft, hij waakt - niet hij, de Dood is dood;
Klaag niet om Adonéis! Morgenstond,

J. Keunen, P.B. Shelley

189
Maak al uw dauw tot glans, wijl niet ontvlood
De geest dien gij beweent! Wouden, verstomt!
Holen, klaagt niet om hem, die niet verzwond!
Zwijgt, zwakke bloemen, bronnen! Lucht, o gij,
Die als een floers van rouw uw wade wondt
Om de verlaten Aard, laat haar nu vrij,
Glimlache op haar verdriet zelfs het gesternte blij!
XLII
Hij 's met natuur vereend. Men hoort zijn toon
In alle klanken, van des donders klacht
Tot 't lied der nachtegalen, zoet en schoon.
Hij is nabijheid die bij dag en nacht
Men voele en kenne, uit steen en bloemenpracht,
Zich spreidend ov'ral waar die Kracht heenvloeie,
Die zijn bestaan vereende met haar macht,
Wier liefde 't al bestuurt, zonder vermoeien,
Het van beneden steunt en van omhoog doet gloeien.

Adonaïs is binnengetreden in het ongeziene geestenrijk, waar allen wonen gekleed
in blindende eeuwigheid. Hier verwelkomt hem Chatterton, ‘zijn plechtige doodstrijd’
nog niet gansch van zijn wezen weggevaagd (de 18-jarige dichter stierf door
zelfvergiftiging), en Sidney, een geest zonder blaam, en Lucanus en anderen nog,
wier naam op aard verblonk, maar nu eeuwig schittert. Zij roepen: ‘Een der onzen
zijt gij nu!’
Gij, te teedere ellendige, ‘fond wretch’, wat zoudt gij dus treuren om Adonaïs? Te
Rome is het graf, niet van hem, maar van onze vreugde. Hij is verzaamd met de
vorsten der gedachte, the Kings of thought, zij, die van het verleden het eenigst zijn,
wat nooit sterven zal. Ga gij dan naar Rome, tevens 't paradijs en ook het graf, waar
ruïnen rijzen als verbrokt gebergte en waar bosschages de naaktheid van verwoesting
dekken. Trek er heen en de geest van die plek zal uw stap leiden naar een groene
helling, die als een blijde kinder-
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mond het licht van lachende bloemen om de dooden spreidt.
Daar is een graf, een spitse piramide, bij grauw verweerde muren, een vlam tot
marmer verkild.
LI
Toef hier. Dees graven zijn nog niet zoo oud
Om 't leed te zijn ontgroeid dat elk van hen
Zijn last bedeelde, en als hier tegenhoudt
Een zegel bron van klagend hart, o schen
Gij 't niet, want al te zeker vindt gij, wen
Gij thuiskomt, 't eigne vol van gal en smart.
Zoek in het grafgewelf zijn schaduw een
Schuilplaats voor 's werelds winden, bitterhard.
Wat vreezen wij te zijn wat Adonéis werd?
LII
Het Eene blijft, 't vele verwordt, verdwijnt;
Aardschaduwen vliên, 't hemellicht schijnt altijd;
't Leven, een dom van kleurrijk glas, ontreint
Het zuiver wit gestraal der eeuwigheid,
Tot Dood het trapt tot scherven. Sterf, dan zijt
Gij een met alles wat gij zoekt. O vlied
Waar alles heenvlood. Rome's heerlijkheid:
Azuur en bloemen, bouwval, beeld en lied Glorie die hun ontstroomt vertolken woorden niet.
LIII
Mijn hart, wat talmt ge en keert ge en deinst gij nog?
Uw wenschen vloôn u voor, van 't al beneên
Zijn zij geweken; ga nu, ga nu toch!
Van 't wentelende jaar een licht verdween,
Van man en vrouw, en wat nog dierbaar scheen'
Trekt aan - 't verplet u - wijkt - gij kwijnt er van; De lucht lacht lief, de wind zucht om u heen,
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Hoor, Adonéis roept! O haast u dan!
Scheide het leven niet wat dood vereenen kan!
LIV
Dat licht welks glimlach het heelal doet flonkren;
Die schoonheid waarin alle dingen streven;
Die zaalging die geboorte's vloek verdonkren,
Niet dooven kan; dat liefdrijk steunend Leven,
Dat door het web van 't zijnde, blind geweven
Door mensch, dier, land en zee en luchten wijd,
Hel brandt of flauw, daar alle een spiegling geven
Van 't vuur waar elk naar dorst; - mij glans-bespreidt,
Verterend laatsten damp van koude sterflijkheid.
LV
De adem wiens macht ik aanriep in mijn zang
Daalt neer op mij, mijn zielescheepje spoedt
Ver van het strand, ver van het volk dat bang
Den stormwind nooit zijn zeilen sturen doet.
De ronde hemel splijt, vaste aarde en vloed;
Ver, vreeslijk donker, word ik voortgedreven,
Wijl Adonéis' ziel, als sterregloed,
Door 't diepste floers der hemelen komt beven,
Mij wenkende uit het oord waar de eeuwge dooden leven.

Een belijdenis.
ZOOWEL in Adonaïs als in Epipsychidion is de poëzie geworden tot een godsdienst,
de geniale dichter tot een profeet wiens scheppingen buiten tijd en ruimte bewegen,
het goddelijke in den mensch in beeld en toon onthullen, ‘de ziel in ontroering als
een atoom met het universum oplossen’.
Deze verheven opvatting over het wezen en den invloed van de poëzie heeft Shelley
- trouwe lezer van de Profeten, die overtuigden van hun goddelijke
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roeping, - verdedigd in zijn posthume Defence of Poetry, geschreven naar het door
hem vertaalde Ion van Plato. In dit mooie prozawerk van 1821 handelt Shelley over
de literatuurgeschiedenis, doch vooral over het wezen zelf der poëzie. In het gevoel,
de verbeelding en de behoefte aan harmonie ontdekt hij de eerste bronnen der
dichtkunst: ‘De dichter is een nachtegaal die in de donkerte zingt, om met zijn zoete
tonen zijn eigen eenzaamheid te verrukken.’ De poëzie noemt Shelley ‘het getuigenis
van de beste en gelukkigste oogenblikken der gelukkigste en beste geesten... poëzie
ontsluiert de verborgen schoonheid van de wereld en ontneemt aan het alledaagsche
de alledaagschheid’.
Dichtkunst is geloof, godsdienst, visie, mystiek; de dichter, de door God
begenadigde ziener en profeet, een soort bovenaardsch wezen. ‘Dichten - zei Mariken
van Nieumeghen, vers 514, - Tes een gave van den heylighen gheeste.’ - ‘Poëzie zegt Shelley, - is inderdaad iets goddelijks... de dichter heeft deel in het eeuwige het oneindige, het ééne!’ Het ‘Est Deus in nobis’ der Ouden! Want ‘Poetry redeems
from decay the visitations of the divinity in man’. Shelley beschouwde blijkbaar zijn
dichterschap als Jonas, Ezechiël en Jeremias hun profetendom.
Evenals in Wordsworth's Preface to Lyrical Ballads, wordt ook in The Defence
of Poetry de dichterziel daarom vergeleken bij een Aeolusharp. Zij ruischt op de
grillen van den wind. In To the Westwind zegt de dichter: ‘O Westenwind, maak mij
uw lier, juist als het woud voor U is.’ Even vrij ontstaat immers de dichterlijke
bezieling, dat ‘zelfs de grootste dichter niet kan zeggen: ik wil verzen maken... hij
is de spiegel, die de gigantische schaduwen opvangt welke de toekomst op het
tegenwoordige afwerpt’.
Met het oog op den geweldigen invloed der poëzie
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op het gedrag van de menschen, wijst Shelley de dichters aan als ‘stichters der
burgerlijke samenleving... onerkende wetgevers der wereld’, zooals dit waren o.a.
Homeros, Dante, Milton. Doch allereerst is de poëzie aan de schoonheid dienstbaar;
de zedenleer en de godsdienst mogen het intusschen wel stellen met haar afleggertjes,
daar deze geen absolute waarde doch, als veranderend in tijd en ruimte, slechts
voorbijgaand belang bezitten. Dat alleen de schoonheid absolute waarde bezit, hebben
de Nieuwe Gidsers, buiten Van Eeden, bij ons Shelley klaar genoeg nagepraat.
Maar - zegt Shelley verder, - de poëzie is niet aan boeken gebonden, Rome's ware
poëzie leefde in haar instellingen. In de leeringen van Christus was er poëzie, zij
overleefden de donkere stormen uit den groeitijd van deze religie. Het christendom
had de bevrijding der vrouw en deze de poëzie der liefde tot gevolg.
Om denzelfden tijd schreef bij ons W. Bilderdijk ook over het wezen der poëzie,
noemde haar ook van goddelijken oorsprong, ‘in hemelvuur geteeld, van hemelvuur
doorvoed’, maar Shelley's eisch dat poëzie alleen uit diepere levenskennis, hooger
levensinzicht, uit inniger zielekracht ontgroeie, m.a.w. Shelley's ‘hooge ernst’ der
poëzie streeft alle dilettantisme, ook alle Teisterbantsche poëzie van louter
ontboezeming ver voorbij.
Shelley's The Defence of Poetry heeft voor de poëtiek gansch nieuwe
gezichtspunten geopend, betreffende het onderzoek en de omschrijving van het wezen
zelf der poëzie. De 16e en 17e eeuw hadden daaromtrent niet veel anders herhaald
dan wat de Ouden wisten; Shelley - tegelijk met Coleridge en Wordsworth, - veredelde
die opvatting over het wezen der poëzie, over de taak en den invloed van den dichter,
door dit heerlijk prozawerk, schitterend van
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beeld en taal, breed en grootsch in zijn overzicht van de literatuurgeschiedenis.
Jammer genoeg bleven het tweede en derde deel uit het oorspronkelijke plan van
Shelley onafgewerkt.
Voor de Nederlandsche letteren is ook Shelley's Defence van het grootste belang
gebleken. Kalff in zijn Literatuurgeschiedenis schat Shelley's essay als onontbeerlijk
voor elke ernstige literatuurstudie. Verwey vertaalde het in 't Nederlandsch onder
den titel ‘Dichters Verdediging’, A'dam 1891, samen met Sidney's ‘Apologie for
Poetrie’. Reeds Potgieter haalde er sommige paradoxen uit, waarvan hij zich ‘veel
plezier beloofde’, en Van Eeden bekent graag: ‘De wijsheid van Shelley in de Defence
of Poetry gegeven, is al sinds jaren grondslag en cement geweest van het gebouw
der Hollandsche poëzie, en wat Verwey zelf en ik over poëzie geschreven hebben,
was voor een goed deel uitwerking of detailleering of verdere opbouwing van de
door Shelley aangegeven ideeën.’
Maar dit geldt allereerst ook voor Kloos. Zijn eerste en beste kritisch proza in
Veertien jaar Literatuurgeschiedenis is een trouwe naklank van Shelley's Defence,
zooals door Dr. Dekkers' Invloed van Keats en Shelley in Nederland, duidelijk wordt
aangetoond. Kloos citeert trouwens herhaaldelijk uit wat hij noemde Shelley's
‘Epi-psychidion der Kunst’. Hem is echter geheel ontgaan, de sociale en ethische
beteekenis door dezelfde Defence aan de poëzie toegekend, als b.v. in ‘Dichters zijn
de erkende wetgevers van de wereld’, en wist daartegen enkel een allerindividueelst
belang te stellen of enkel het eenzijdige wachtwoord van Van Deyssel: ‘Kunst is niet
anders dan passie, een passie zoo groot, dat zij bestaat om en in zichzelf alleen.’
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Uit: Defence of Poetry (Vertaling Alb. Verwey, Van Looy, A'dam, 1891).
AL lezende uit de Defence of Poetry geraak je ontroerd door de bezielende vurigheid
van Shelley's woord. Ook voor de geestesgesteldheid, en de inspiratie van Shelley
zelf, als dichter en ziener, legt deze Defence klare bekentenissen af. Wie voelt er niet
in deze bladzijden Shelley's behoefte aan zelfreiniging, en meteen een klinkend
antwoord op de brutale beweringen van Max Nordau, jaren later, over de ontaarding
van de kunst (Entartung 1893)!
‘Poëzie is de teboeksteller van de beste en gelukkigste oogenblikken van de beste
en gelukkigste menschen. Wij zijn ons bewust van vluchtige aanwezingen van denking
en voeling, soms met zichvastknooping aan plaatsen of personen, soms met betrekking
tot onzen geest alleen, en altijd onvoorziens komende en ongevraagd gaande, maar
verheffende en verheugende boven alle uitdrukking: zoodat zelfs in 't verlangen en
de betreuring die ze nalaten niets dan blijdschap kan wezen, door het deel dat ze
hebben in hun voorwerp.
Het is de doordringing als het ware van een goddelijke natuur door onze eigene;
maar haar voetstappen zijn als die van een wind over de zee, die de komende kalmte
uitwischt en waarvan maar de sporen blijven als in de rimpelingen van het zand.
Deze en soortgelijke gevoelstoestanden worden hoofdzakelijk ondervonden door
menschen van de teerste gevoeligheid en de ruimste verbeelding; en de geestestoestand
die er mee samengaat staat lijnrecht over elke leelijke begeerte. Het enthousiasme
voor deugd, liefde, landsliefde en vriendschap hoort bij zulke gevoelingen; en zoolang
ze duren ziet men zijn zelf als wat het is: een deel van het heelal. Dichters zijn niet
enkel als geesten van de allerfijnste
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samenstelling onderhevig aan deze gewaarwordingen; maar zij kunnen al wat zij
bevatten kleuren met de vluchtige verven van die etherische wereld; een woord, een
trek in de voorstelling van een feit of een hartstocht, zal de tooversnaar raken, en
weer opwekken in hen die ooit zulke aandoeningen beleefd hebben, het slapende,
het koude, het begraven beeld van het verleên. Poëzie maakt dusdoende onsterfelijk
al wat er best en allerschoonst in de wereld is; ze grijpt vast de verdwijnende schijnen
die de droomwaken van 't leven doorwaren, en ze sluierend in taal of gestalte, stuurt
ze uit onder de menschheid met zoet nieuws van verwante vreugden aan hen bij wie
hun zusters zijn inwonend, - inwonend omdat zij geen portaal van uitdrukking vinden
uit de grotten van den geest, die in 't heelal van de dingen hun huis is. Poëzie ontredt
aan de vergetelheid de neêrdalingen van de godheid in den mensch.
Poëzie maakt alle dingen liefelijk; ze maakt schooner wat schoonst is; ze maakt
schoon wat wanstaltig is; zij huwt verrukking en afschuw, smart en vreugd,
eeuwigheid en wisselvalligheid; ze dwingt onder haar lichte juk samen alles wat
onveréénbaar leek. Ze verkeert al wat ze aanraakt, en iedere gestalte die beweegt in
de straling van haar nabijheid, wordt door een wonderbare eens-voelendheid tot een
belichaming van haar geest: haar geheime alchemie zet in drinkbaar goud de giftige
wateren om die stroomen van den dood door het leven; zij scheurt den sluier van de
alledaagschheid van de wereld en leit bloot de naakte en slapende schoonheid die de
geest van haar vormen is.
Alle dingen bestaan zooals ze worden waargenomen; ten minste in betrekking tot
den waarnemer. De geest is zijn eigen plaats en kan uit zichzelf hemel tot hel, hel
tot hemel maken. Maar poëzie ontbindt den vloek die ons dwong tot onderworpen-
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heid aan 't toeval van omringende indrukken. En of zij haar eigen beschilderde gordijn
schuift of den donkeren sluier van 't leven wegtrekt van voor 't dingen-tooneel, in
elk geval schept ze ons een zijn in ons zijn. Zij maakt ons inwoners van een wereld
waarvoor de zichtbare wereld een chaos is. Ze brengt opnieuw voort het gewone
heelal waarvan we deelen zijn en waarnemers, en ze zuivert ons innerlijk oog van
het vuil van alledaagschheid dat het wonder van ons wezen voor ons bemist. Zij
dwingt ons te voelen wat we waarnemen en te verbeelden dat wat we weten. Zij
schept opnieuw het heelal, nadat het in onze geesten vernietigd is door 't telkens
weerkomen van indrukken, die suf zijn door hun herhaling. Zij rechtvaardigt Tasso's
stoute en ware woorden: ‘Non merita nome de creatore, se non Iddio ed il Poeta.’
Een dichter, zooals hij de verschaffer is van de hoogste wijsheid, vreugd, deugd
en heerlijkheid, zoo moet hij ook zelf de gelukkigste, de beste, de wijste en de
heerlijkste van alle menschen zijn. Zijn heerlijkheid, laat de Tijd getuigen of de faam
van eenig ander machthebber in de dingen van het leven vergelijkelijk is aan die van
een dichter. Dat hij, voor zoover hij dichter is, de gelukkigste, de wijste en de beste
is, is eveneens onweersprekelijk: de grootste dichters zijn menschen van de
vlekkelooste deugd, van de volkomenste voorzichtigheid en, als we in 't binnenste
van hun wezen zien konden, de gelukkigste menschen geweest; en de uitzonderingen,
voor zoover zij zulken betreffen die het dichterlijk vermogen in hoogen, hoewel
minderen graad, bezaten, zullen, als men ze wel beziet, gevonden worden den regel
eer te bevestigen dan te veronwaarden. Laten we ons voor een oogenblik bukken tot
de volksuitspraken, en in onzen eigen persoon de onvereenigbare karakters van
beschuldiger, getuige, rechter en
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vonnisvolvoerder aannemen; laten we beslissen zonder verhoor, getuige of rechtsvorm
dat zekere beweegredenen van hen, ‘there sitting where we dare not soar’
blaamwaardig zijn. Laten we aannemen dat Homerus een dronkaard was, Virgilius
een vleier, Horatius een lafaard, Tasso een gek, Lord Bacon een omkoopbare, Raphaël
een losbol, Spenser een poet laureate. Waarlijk, het nageslacht heeft dezen grooten
mannen ruime gerechtigheid gedaan. Hun dwalingen zijn gewogen en geacht als stof
in de weegschaal; als hun zonden als scharlaken waren, zijn ze nu witter dan sneeuw;
zij zijn gewasschen in het bloed van den middelaar en verlosser, Tijd. Zie tot wat
een belachelijken chaos de beschuldigingen van ware of vermeende misdaden
verloopen zijn in de lasteringen van onzen tijd tegen poëzie en poëten; zie hoe weinig
is wat het schijnt, of schijnt wat het is; zie naar uw eigen beweegredenen, en oordeel
niet opdat gij niet geoordeeld wordet.’
Shelley's essay eindigt aldus:
‘De allergetrouwste heraut, gezel en volger van een groot volk dat wakker wordt
om in meening of instelling heerlijk te herworden, is de poëzie. In zulke tijden is er
een opeenhooping van de macht om hevige en hartstochelijke zieningen van natuur
en menschheid te ontvangen en weer te geven. Zij in wie die macht inwoont, mogen
dikwijls in allerlei gedeelten van hun natuur weinig merkbare overeenstemming
hebben met dien geest van het goede waarvan zij de dienaars zijn. Maar zelfs als zij
loochenen en afzweren, zijn zij genoodzaakt te dienen den geest die ten troon zit in
hun eigen ziel. Het is onmogelijk de werken van de beroemdste schrijvers van
tegenwoordig te lezen, zonder versteld te staan over het elektrische leven dat er in
hun woorden brandt. Zij meten den omtrek en peilen de diepten van de
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menschennatuur meet een al-omvattenden en al-doordringenden geest, en zij zijn
zelf misschien het meest innerlijk verwonderd over zijn openbaringen; want het is
minder hun geest dan de geest van den tijd. Poëten zijn de priesters van een ongeweten
inspiratie; de spiegels van de reuzenschimmen die de toekomst op het verleden werpt;
de woorden die uitdrukken wat ze zelf niet begrijpen; de trompetten die den storm
blazen en niet voelen wat zij aanjagen; de invloed die onbewogen blijft, maar beweegt.
Poëten zijn de onerkende wetgevers van de wereld.’

J. Keunen, P.B. Shelley

200

XV. Cor cordium
‘Virtue, how frail it is, Friendship too rare’ (Mutability, 8-9).
BEGIN Augustus 1821 meldde Byron dat hij Shelley wenschte te spreken in zijn
huis te Ravenna. Shelley vertrok onmiddellijk uit San Giuliano.
Don Juan had hem inderdaad veel te vertellen!
Hij had zijn dochtertje Allegra in het klooster der Kapucijnernonnen te Bagna
Cavallo ondergebracht, ongeacht het heftige verzet van Claire tegen een katholieke
opvoeding. 't Kan verkeeren! In haar later leven is Claire zelf Roomsch geworden!
Toch gaf op dit oogenblik ook Shelley gelijk aan zijn vriend, nadat hij het beeldmooie
kind in die school bezocht had. Want ‘Allegra - had de lord-vader gezegd. - is wel
mooier maar even eigengereid als een muilezel en slokachtig als een gier’. In het
gezelschap van de wilde Italiaansche meiden uit de allerlaagste volksklasse, in 't
rumoer ‘van Venus en de kroes’ in Byron's huis, liep ook Allegra's opvoeding in het
wild. De lustige deernen lachten dartel onder elkaar en stalen haar lord geld en goed,
totdat hij ze allen gelijk de deur uitkeilde.
De twee dichters zetten ook een heelen boom op over elkaars werk. Shelley
bewonderde den 5en Zang van Don Juan, over Prometheus Unbound sprak de andere
met geestdrift, The Cenci keurde hij af, over Adonaïs zweeg hij. ‘We doen ook Leigh
Hunt met
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zijn groot gezin naar Italië komen, hij zal er een tijdschrift uitgeven en wij daarin in
volle vrijheid ons eigen werk,’ zoo besliste de populaire Byron op een meewarigen
toon voor den armen vriend dien niemand las. Hij liet zich voorstaan op zijn
wereldfaam, op zijn dichterroem. Hartelijkheid en eenvoud heeft de omgang van
deze twee begenadigden nooit gekend.
Byron verklapte ook hoe de lasterpraatjes van den gewezen huisknecht over
Shelley's verhouding tot Claire nu openbaar in omloop raakten, maar zweeg er over
dat hij, Byron, die lichtgeloovigheid graag voet had gegeven om zijn eigen liefdeloos
gedrag tegenover diezelfde Claire goed te praten. Die laster griefde Shelley zoo diep,
dat hij onmiddellijk naar Mary schreef, haar opdragend hun vroegere vrienden, de
Hoppners, over zijn onschuld in te lichten. Byron bood zich aan om zelf Mary's brief
ter bestemming af te leveren... maar dat is nooit gebeurd, de roerende brief lag jaren
later nog tusschen Byron's papieren. Laffelijk had Byron, om eigen voordeel, de kans
op rechtvaardiging voor zijn vriend vernietigd. Hoe meer Shelley in de schaduw
geraakt, des te minder er op mij valt, - zoo dacht Byron.
Moedeloos en geschokt, vroeg Shelley een gezantschapspost aan bij de
Oost-Indische Compagnie in een of ander verloren overzeesch gebied, ten einde er
de boosheid der menschen te ontloopen. Toen dit mislukte, bleef hem niets anders
over dan een afspraak met Byron voor Pisa.
Want de ridder der droevige figuur, Byron, had onlangs kennis gemaakt met de
jonge gravin Teresa Guiccioli, amper 16 jaar oud, terwijl haar rijke echtgenoot Graaf
Guiccioli al sedert 10 jaar de linie gepasseerd was. Met Byron voerden beide
echtelingen eerst een soort ménage à trois, tot ten slotte de scheiding maar gebeurde.
Teresa was van het

J. Keunen, P.B. Shelley

202
houtje... op haar manier, en ook Byron was het nu plots opgevallen dat een katholieke
opvoeding toch nog de beste voor Allegra bleek. Teresa had inderdaad bij haar
beruchten cavaliere, voor 't eerst, op zijn woelig bestaan rust en bezadigdheid gelegd,
dan zei hij wel eens: ‘Het geloof is een dwaasheid... alleen het katholicisme geeft
nog waarborgen en troost.’ Binnen korten tijd zou nu Teresa met haar Byron naar
Pisa vertrekken, en nu moesten ook de Shelley's - de Shiloks zooals Byron zei, maar terug naar die stad verhuizen.
In de maand Oktober arriveerden er de Shiloks, in gezelschap natuurlijk van Mr.
en Mrs. Williams en hun kinderen, zij betrokken samen de Tre Palazzi di Chiesa,
tegenover Byron's toekomstig paleis. Claire was aanvankelijk ook bij hen, maar
Shelley raadde haar de afreis aan, want ‘vuur en poeier moet men behoorlijk van
elkaar afzonderen’.
Nog vóór den winter van dat jaar verscheen ook de ‘Engelsche duivel’ te Pisa.
Mary had voor hem het mooiste huis in de stad gehuurd: het paleis Lanfranchi,
gebouwd naar plannen van Michelangelo, groot genoeg om er een heel garnizoen te
legeren. ‘Hier spookt het - zeiden de menschen, - de geest van den ouden Lanfranchi
waart hier 's nachts in de hall, rond het portret van den woesten, door hem wreed
uitgehongerden Ugolino’, zooals dit de 32e en 33e Zang van Dante's Inferno griezelig
schildert. Toen Byron aankwam, liepen de menschen te hoop. 't Was ook de moeite
waard: 5 koeien - 7 knechten - waarbij een koolzwarte Venetiaan die al 2 moorden
op zijn kerfstok had, als kameraar, - voorts een geheele manege van 10 paarden, 8
woeste honden, 3 apen, 5 katten, 1 adelaar, 1 kraai, 1 valk en al dat volkje, uitgenomen
de paarden liepen vrij in huis rond, ieder met zijn eigen klabetter.
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‘De bende van Pisa’.
DE Pisaansche periode is voor Byron als dichter een vruchtbare tijd geweest. Teresa
leeft in vele van zijn gedichten, vooral ook in zijn Caïn, dat Shelley zoozeer
bewonderde.
De twee dichters bezochten elkaar bijna eiken dag, reden vaak samen uit of
oefenden zich in het schijfschieten met de pistool. Den namiddag bracht Byron door
met paardrijden en bezoeken afleggen, 's nachts slechts werkte en dichtte hij, rustte
dan tot 's middags. Eens in de week hield hij open hof, ook de sobere Shelley moest
dan aanzitten, al verveelde het hem tot 3 uur 's morgens te moeten zitten toekijken
‘hoe de anderen wijnkuipen van zich maakten’. Vaak ook liep Byron in gezelschap
van Teresa bij de Engelsche vrienden binnen in Tre Palazzi, en Shelley las dan voor
uit Byron's werk. Zoo reciteerde hij eens uit Childe Harold, toen de schrijver hem
onderbrekend uitriep: ‘Shelley, wat voor klaren onzin citeer je daar toch?’
Doch Shelley hield veel meer van een stil, teruggetrokken bestaan. Hij stond tijdig
op, las en schreef dan tot twee, at, bezocht soms Byron, ondernam een rit of biljartte
en besteedde de avonduren aan lichte, verpoozende lektuur. Hij las en vertaalde uit
Goethe's Faust, uit Spinoza of Calderon. Hij was er nu eenmaal aan gewoon dat de
menschen, uit lichtzinnige nieuwsgierigheid alles verdroegen van den cynischen
Byron, ‘elegant, fataal, satanisch’, terwijl ze hem, ‘den verfoeilijken godloochenaar’,
met den nek aanzagen. Mary integendeel hield van al die drukte, zij begon te wonnen
in het land waar ze nog pas leefde als vreemde eend in de bijt. Haar man diende toch
haar voorkeur en lichtgeraaktheid te ontzien, haar onvolmaaktheden voor lief te
nemen. In gezelschap werd er nauwelijks notitie genomen
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van hem, dien men gewoon ongemerkt zag verschijnen en weer even geruischloos,
als een schuwe vogel, wegschuiven uit den vriendenkring.
Bij den gullen Williams en vooral bij zijn gade zat hij dan graag en vergat er de
misprijzing van de wereld, zijn lamme gezondheid, de onvervulde wenschen van
jeugd en schoonheid; aan haar melodieuze stem ontklinkt hem een echo uit een andere
wereld, ver van hier:
With your voice revealing
A tone
Of some world far from ours,
Where music and moonlight and feeling
Are one.
(To Jane: The keen stars are twinkling.)

(In uw stem weerklinkt een stem uit oorden ver van hier, waar toon en maneschijn
en ontroering één zijn.)
Dan legde zij haar zachte handen op zijn woelig hoofd, ‘in medelijden met den
armen vriend, wiens leven zoo vol distels als dat van haar man met bloemen is bezet’.
Aan haar voeten waakt nu de minnezanger Ariël, dient zijn prinses Miranda en vraagt
slechts voor zijn verdriet: ‘a smile to-day, a song to-morrow’ (Gedicht: With a Guitar,
to Jane). De tijd is voorbij dat Ariël huwelijksbanden verscheurt, dat hij vrede en
rust uit vernietiging en opstand verwacht. Miranda mint hij wel, maar als eerlijk
vriend van haar man, den prins Ferdinand, met een liefde die nauwelijks nog begeerte
kent, geen zelfvernietigende onstuimigheid als Werther, maar gelatenheid en stille
weemoed om zijn schroomvolle liefde, naast het kalme geluk van die goede menschen.
Die Jane maakte hem sereen gelaten. Terwijl Byron hem deed draven ‘als een renpaard
voor een diligentie’, bracht Jane weer ‘vrede in het tempeest van zijn bestaan’.
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In de pijnwouden rond Pisa zat hij liefst van al. Een schuwe hinde, zoo schoof zijn
gestalte voorbij tusschen de boomen naar het denkende, zwijgende leven van het
bosch.

The recollection
(Vertaald door G. De Graaf in ‘Buiten’ 20.2.1909.)
Wij gingen waar de dennen staan
Naast branding van de zee.
De zephir was te rust gegaan,
De storm naar verre reê.
Geen wolkje blonk, 't azuur stond strak;
Het golfgefluister zweeg,
Wijl over 't hijgend boezemvlak
Zich 's hemels glimlach neeg.
't Was een dier stonden, neergedaald
Uit boven-aardsche sfeer,
Waarin de paradijsglans straalt
Uit hoogste heemlen neer.
Wij poosden onder 't kronk'lig dak,
Der dennen ruwen vorm.
Die luid van 't leed der reuzen sprak,
Verweerd door wilden storm.
En toch, ze stonden daar zoo schoon,
Tevreden in het licht,
Vol harmonie van kleur en toon
Ten hemel opgericht!
Geen windeke doorwoei het hout,
Geen golveke verglee;
't Was stil als in het wonderwoud
Op diepsten grond der zee.
't Was stil rondom! 't Lag alles hecht
Geslagen in den boei
Van zwijgen, dat 't geklop der specht
De stilt' zelfs duren liet;
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Het vreed'ge koeltje, dat verwoei,
Kwam luchtig aangewuifd
En brak de kalme stemming niet
Van stilte overhuifd.
Het scheen wel of een tooverkring
Omsloot de woestenij,
Zoowel de verste heuvelkling
Als 't bloemeke dichtbij.
De geest der stilte waaide rond,
Die diep elk ding doordrong,
't Onrustig hart een korten stond
Tot klare kalmte dwong.
En 'k wist wel, wat er duren dee!
Wond're betoovering,
De liefde eener goede fee
Was 't midden van dien kring.
Wij rustten onder 't dicht geblaart,
Waar tal van plassen zijn;
Elk leed, verzonken in de aard',
Een hemel in het klein.
Der aarde schoot borg purperpracht,
Een fonk'lend firmament,
Dat dieper duister dan de nacht
En 's daags geen lichtgrens kent.
Zoowel in lucht als kristallijn
Groeiden daar blad en tak,
Doch frisscher kleur, volmaakter lijn
Toonde ons het spiegelvlak.
Daar groenden de oevers, heel de plek, Daar brak door 't dichte hout
Lichtzilver, als door wolkgevlek
Het eerste morgengoud.
Ons wereldje heeft wis nog nooit
Die lieflijkheên aanschouwd,
Waarmee zich 't water had vermooid,
Verliefd op 't groene woud.
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De wereld, die in 't water lag,
Leek uit een ander oord;
De lucht werd door geen zucht gestoord,
Daar lachte een lentedag.
Dicht aan den boezem van het nat
Lei 't minziek bosch zich neer,
En ied're lijn en ieder blad
Gaf 't trouw vol liefde weer.
- Toen sloop de wind afgunstig aan,
Bracht onbegeerd besluit;
Zoo floerst voor 't geestesoog een traan
En wischt de beelden uit.
(2 Febr. 1822)
Less oft is peace in Shelley's mind,
Than calm in waters seen.

(Schaarscher nog dan rust in wateren, werd vree in Shelley's geest gezien.)
Zoo eindigen telkens deze gedichten, die hij hier schreef, gehurkt onder een
neergestorten pijnboom, aan den oever van een vijver in het bosch. Daar kribbelde
hij die fijne lyrische gedichtjes op strookjes papier in ijlend schrift, als trilden de
vlugge vingeren onder de vlucht van zijn geest, daar zocht hem steeds zijn vriend
Trelawny die thans, als oude vriend des huizes, met de Williams samenwoonde.
Trelawny, een soort piraat, die als zeebonk in zijn jeugd in Indië en elders de
allerdolste wederwaardigheden had gekend, wekte 's dichters verbeelding, en de
romantische zwerver, pas 30 jaar oud, stijfde gretig het voornemen van Shelley en
Williams om nog vóór den komenden zomer een nieuwe zeilboot te doen bouwen.
Bezocht Trelawny den dichter 's morgens en soms denzelfden dag 's avonds weer,
dan gebeurde het dat deze nog op dezelfde plaats te lezen zat bij den haard, zijn bord
met brood van 's middags nog onaangeroerd op het boekenrek.
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‘Ach, hoe dwaas - zei Shelley dan, - ik dacht dat ik al gegeten had.’
Hoe kon die baardelooze jongeman met zijn schuchtere meisjesallures - dacht
Trelawny dan, - dat monster van onheil zijn, door de wereld veracht, door den Lord
Chancellor van zijn heiligste rechten beroofd, door de Lake-poets als stichter der
‘satanische school’ verketterd. Aan zijn zg. atheïsme kan alleen een stommerik
gelooven... maar de naam doet hem veel kwaad, terwijl Byron met zijn hautain
optreden, zijn vulgair taaltje, zijn gebral over groote daden, zoo geheel afstootelijk
aan Trelawny voorkwam. ‘Als Tre had geleerd zijn handen te wasschen en de
waarheid te zeggen, dan zou men er nog een gentleman van maken,’ spotte de lord
‘op wiens oogen en lippen het genie te lezen was’. - Trelawny gaf later zijn Records
of Shelley, Byron and The Author uit, vooral belangrijk voor Shelley's laatste
levensjaren.
Maar de politie, meer nog dan vroeger in Bologna of Ravenna, hield Byron te Pisa
scherp in 't oog. Zijn huis verborg zeker wapens en veel munitie, de armen in de stad
liepen hoog met hem op, maar ook de geheimzinnige carbonari, die nooit iets
schreven, elkaar herkenden aan hun ordewoord of alleen maar aan hun bijzondere
manier om elkaar de hand te drukken.
En toch - dacht Trelawny, - ligt er meer zelfbeheersching en moed in de kalme
beslistheid van Shelley, die eens bij 't leeren zwemmen zich als een steen in den
diepen Arnostroom liet zinken en er stil bleef liggen tot Trelawny er hem zou weten
uit op te pikken, dan bij dien overmoedigen spotter Byron, die er bij den piraat zoo
verschrikkelijk mee kon opsnijden dat hij, de geboren krompoot, over den Hellespont
gezwommen was.
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Hellas of Christendom.
TOT den intiemen vriendenkring der beide dichters behoorde ook de Grieksche prins
Maurocordato. Hij had in den Griekschen oorlog groot aandeel genomen en bracht
nu met de nieuwsbladen ook zijn enthousiasme mee. ‘De Bende van Pisa’ talmde
dan ook geen oogenblik om de Grieken in hun opstand, sedert 1821 tegen den
fanatieken Turk, bij te vallen.
Het Oosten had Shelley steeds zijn mooiste gedachten ingegeven, voor Laon en
Cythna, voor Prometheus Unbound; Hellas, het ideale land voor den strijd voor
vrijheid en eer, de oorsprong van al wat groot en edel onvergankelijk leeft in de
klassieke kunst! Nu plachten Mary en Jane vaak in oostelijke avondkleedij te
verschijnen en Shelley zelf elken Griek voor een Leonidas of Alcibiades te aanzien...
tot hij eens in de haven een troep Grieksche matrozen naderde, die rookend,
schetterend en ruw, een flauw idee van het hel-lenisme boden, ‘een idee van de hel’,
verbeterde Shelley toen zichzelf.
Thans echter ontvlamde zijn fantasie en te Pisa schreef hij toen de hoog lyrische
tooneelen van zijn onafgewerkt Hellas. Geen historisch drama over den
bevrijdingsoorlog, maar enkel de scenische voorstelling van Sultan Mahmud, die in
profetischen blik den ondergang van de halvemaan voorziet, naast hooggestemde
hymnen, klachten en toekomstzangen door gevangen Grieksche christen meisjes. Zij
vertolken daarbij de verlangens van den tijdgeest en Shelley's overtuiging dat, hoe
de strijd ook eindt:
Een tweede Atheen zal verrijzen
en zal aan later tijd bewijzen
als zonneschijn in hemeltrans
van zijn oorspronkelijkheid den glans.
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In dit zijn laatste groot werk is elke monarch niet langer, zooals in Queen Mab of
The Revolt of Islam, noodzakelijk een despoot, verdrukker van waarheid en eer, noch
de godsdienst altijd de verkrachter van verstand en wil, het werktuig van tirannen,
de zekerste beschutting van hun tronen. Deze Sultan Mahmud ziet verder dan zijn
omgeving, aanhoort ook anderen dan de lage vleiers aan 't Hof. Ahasveer, de ruwe,
trotsche, godverachtende Wandelende Jood uit Queen Mab, is hier een overtuigd,
godvreezend Spinozist. Dapper en pompeus verdedigt hij hier het intellectueele
systeem van Berkeley.
Wel is waar bleef Shelley volmaakt heidensch hellenist: ‘Saturnus en Eros - zingt
het koor in Hellas, - zullen eenmaal herrijzen, heerlijker dan die vielen, beter ook
dan de Eene, die verrees.’ In het christendom bewondert Shelley slechts de poëtische
schoonheid van haar ‘mythologie’, in dien zin als in The Defence of Poetry: ‘Het
christendom is enkel de exoterische uitdrukking van de esoterische leerstelling der
wijsheid uit de Oudheid... het christendom is immers de vulgarisatie van die wijsheid.’
Maar bij Hellas hoorde ook een Prologue to Hellas, verband houdend met het
posthuum uitgegeven Essay on Christianism, dat door sommigen, o.a. in Weaver's
Understanding of Shelley, op 1815 gedateerd, toch door de meeste Shelley-kenners
als H.S. Salt, W.M. Rossetti, Cordy Jeaffreson en Dowden, als geschreven in 1821-22
wordt bepaald.
Deze Prologue to Hellas geeft alweer een nawerking op het boek Job. Voor den
troon van den Almachtige pleiten Christus, Mohammed en Satan hun geding.
Eerbiedwaardig die Christus! Satan mag vrij met Hem spotten. Doch ‘die
Zotskap-Koning, wiens troon een stoel van hoon is, zal met zijn kruis en vernedering
den trotschen kam van Satan slaan’, want trots is dezes dwaling en zijn straf. Christus
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heet nu: ‘De echte Prometheus! Overwinnaar door ootmoed herboren!’
Zal Christus het geschil winnen? De proloog breekt plots af en wijst er op, dat
Hellas oorspronkelijk heel wat breeder werd opgevat.
Het Essay on Christianism nu erkent zelfs, dat onze kennis over God geheel
analogisch moet blijven, in strijd met zijn Necessity of Atheism dat zulke kennis als
valsch dooddoet; het Essay huldigt Christus als den meest verheven en heiligen
dichter, een zeer hoogstaand mensch, prediker en beoefenaar van een edele moraal,
leeraar van de hoogste levensbeschouwing. Hierin stemt het overeen met The Defence
of Poetry. Doch hoe verheugend deze houding van Shelley op het stuk van godsdienst
dan ook zij, ze beschouwt Jezus' prediking al te zeer als een dichterlijke (profetische
in dien zin) genade-gave, ze sluit toch niet de erkenning in van het dogma der
bovennatuurlijke beroeping, hoogstens van den persoon van Christus in den zin van
Renan's Vie de Jésus.
Of daardoor een eventueele bekeering van Shelley te verwachten viel, blijft een
open vraag. Vermoedens - in casu bij Browning's Essay on Shelley, bij Francis
Thompson e.a. - over Shelley's laattijdige verwantschap met het christendom geraken
bijgevolg nooit verder dan een soort pantheïstisch christendom - een contradictio in
terminis. Piëtistische blauwkousen schreven zelfs aan Shelley's invloed de religieuze
reactie toe in het Engeland der veertiger jaren, zij verlangden zich den mooien jongen
voor te stellen op het penitentenbankje van de Church of England. Bernard Shaw
dikte die ongerijmdheid nog wat aan, hij stelde daarom voor dat in het voetstuk uit
den gevel der op te richten Shelley-bibliotheek deze reliëfgroep prijken zou: Shelley
met hoogen hoed, den bijbel onder den arm, zijn kinderkens op Zondagochtend
braafjes ter parochiekerk geleidend.
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Heeft Shelley met zijn verheerlijking van den Griekschen strijd in Hellas op Byron's
tocht van 1824, zoo tragisch te Missolonghi geëindigd, beslissenden invloed
uitgeoefend? Sommigen beweren het. Boven zijn Ode to Liberty had Shelley een
motto van Byron geschreven, ten teeken dat reeds in 1820 de revolutie in Spanje de aanleiding tot die Ode, - ook toen al geen van beiden onbetuigd gelaten had; in
Hellas nu had hij diezelfde Ode en raccourci zijn koor van Grieksche vrouwen in
den mond gelegd (vers 46-93).

La Spezzia.
NU echter had het lange samenleven te Pisa de vriendschap tusschen de twee dichters
verflauwd.
Noodzakelijk! Geen gevoel van eer noch recht telde bij Byron... Shelley en Claire
wisten daar meer van. Doch nu was het nieuws als een donderslag gekomen dat
Allegra aan den typhus gestorven was te Bagnacavallo. Byron's liefdeloosheid
tegenover Claire na deze ramp kwetste Shelley's teederste gevoelens. Fluisterde
wellicht ook de jaloezie haar dissonant in Shelley's hart? ‘Ik werk niet meer, te lang
heb ik naast lord Byron geleefd; de zon heeft den glimworm uitgedoofd,’ schreef hij
eens.
Hoe dit zij, het luchtte geweldig op toen Byron verklaarde, af te zien van de
gemeenschappelijk voorgenomen zomerreis naar de golf van La Spezzia. Williams
en Shelley trokken er toen in April alleen op uit. Zij namen met hun gezin intrek in
een oud Jezuïetenklooster Casa Magni in de golf van Spezzia, bij het stadje Lerici.
Het vervallen huis kon nauwelijks volstaan voor één gezin, maar de ligging er van
was sprookjesachtig, het pijnboomwoud op de heuvelhelling begon werkelijk aan
den drempel van de achterdeur, aan de voorzijde liep een soort terras, door de golven
overspoeld, van waar uit een heerlijk
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uitzicht naar de overzijde van de baai in zee uitdeinde. Shelley was overgelukkig,
eindelijk had hij zijn stil paradijs getroffen! Alleen met de natuur, zijn boeken, enkele
trouwe vrienden... en plots schoof daar nu ook aan de bocht van de baai een sierlijke
zeilboot voort: men pagaaide Shelley's boot tot aan het terras. Iets verstoorde nochtans
zijn vreugde, Byron had de boot, eigenzinnig genoeg, ‘Don Juan’ gedoopt. Shelley
deed toen een nieuw stuk in het zeil inzetten en de nieuwe naam ‘Ariël’ wischte,
terwijl de boot zachtjes drijvende op en neer schommelde, alle herinneringen uit ‘aan
den Duivelsklauw’.
‘In 't Engelsch - zei Shelley dan, - zijn schepen en booten vrouwelijk, en zijn ze
niet onbetrouwbaar en wispelturig als een vrouw?’ In zijn oog was 't toch werkelijk
enkel een onberedeneerde vrouwengril, dat Mary maar geen genoegen kon nemen
met haar nieuw verblijf en het communistische keukenbeleid vaak kibbelingen gaf
met Jane Williams over potten en pannen. Hoevele idealen van schoonheid hebben
hun nimbus in de keuken zien verdampen! en toch, dezen optimist bracht het geenszins
van de wijs, hij trok er nog liever zelf op uit om voorraad bij te halen, dien daarna
uit zijn zak leeg te schudden en zóó te verdeelen, dat er voor hemzelf steeds maar
mondjesmaat meer overschoot. Jane bezorgde hij een guitaar, dat ze hem bij 't
maanlicht op het terras of meedrijvende in de ‘Ariël’ zou voorzingen. Het werd de
gelukkigste tijd van heel zijn leven, 't zweefde wazig en zacht om hem heen. ‘Ik wou
als Faust 't vluchtende oogenblik vasthouden - Verweile doch, du bist so schön’. En
terwijl hij luisterde in gedachten verzonken, jubelde hij en zag in verbeelding den
pelgrimstocht der menschheid: The Triumph of Life, Shelley's zwanezang.
Dit grootsche visioengedicht opent met een heer-
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lijke beschrijving van den groeienden dageraad, als plots over de stoffige baan een
talrijke schaar aanspoedt, wild en jachtig om den dood te ontloopen. Zij schrijden
aan achter een triomfwagen die steeds voortholt en velen onder zijn wielen verplet.
Rousseau bevindt er zich ook, hij staat den dichter te woord en verklaart dat het
Leven in zijn triomfwagen ook aan hem voorbijgereden is. Al die menschen weten
zelf niet waar ze vandaan komen noch waar ze naartoe moeten, ook zelfs het waarom
niet. Zij allen, ook de besten onder hen, worden meegesleurd door het leven en slechts
zeer weinigen ontbreken hier: het zijn nl. zulken als Jezus en Socrates, die het rijkst
aan zelfverachting en zelfkennis waren.
Maar wat is dan toch het leven?
Met die vraag breekt het gedicht af, brokstuk gebleven; welluidender terzinen
bezit de Engelsche taal niet. Shelley was inderdaad tot de volheid van zijn kunst
gerijpt, hij voelde dit zelf aan, terwijl hij de Williams en Trelawny voorlas uit zijn
Triumph of Life.
Tastbaar inspireerden hem hier Dante en Petrarca. Sedert Petrarca hield de
Italiaansche Renaissance van zulke optochten. Ook Dante's invloed - al is die over
't algemeen bij Shelley niet met een natten vinger te beloopen, - spreekt hier duidelijk
uit het ‘Danteske’ medelijden van den schrijver met de ongelukkigen die
voorbijtrekken. Zooals de ‘gestalte oud en omsluierd’ in den wagen rijdt, bestuurd
door een schim met Janus-gelaat van 4 aangezichten en geblinddoekte oogen, heeft
de schitterende stoet (Purgatorio, XXIX 70-154) met den wagen van de Donna ‘supra
candido vel’ (onder blanken sluier) hier blijkbaar tot voorbeeld gediend.
Ook Shelley is media in via bezweken - nel mezzo del cammin di nostra vita (Inf.,
I 1), - toen hij de volle hoogte van zijn dichterschap bereikte.
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Helaas, ‘in dees wereld waarin ik wakend ween’ - dit vers verschijnt tot tweemaal
toe, - zullen allen ten slotte bezwijken. Geen ideaal is immers tegen 't werkelijke
leven bestand, sinds ‘God onverzoenbaar scheidde den wil en de macht, het goede
en de middelen tot het goede’ (vers 230); alsdus gaf Shelley in zijn Triumph of Life
een definitie van de aarde als tegenhanger van Dante's definitie van den hemel, ‘Colà,
dove si puote, cio che si vuole’ (Inferno, 3e en 4e Zang) - waar macht en wil elkaar
toereiken.
Lag die tweespalt van het leven ook niet werkelijk als een raadsel in 's dichters
leven zelf? Nog nooit had hij zoo'n voorspoedige gezondheid en levenslust genoten
als in Casa Magni, en toch was ook voor hem geen tijd ooit zoo onheilspellend
vruchtbaar aan visioenen van dood en vernietiging, - gevolg van zijn overspanning
onder de vorige moeilijkheden? Dan stormde hij soms in 't holst van den nacht de
kamer uit - hulpeloos hallucinant in visioenen van bloed en verminking, - bij zijn
vriend Williams, bij Jane of Mary zelf; of hem wenkte bij dag Allegra's gestalte als
de onweerstaanbaar lokkende Vrouw van de Zee, opduikend boven de golvenkruin;
of hij zag en hoorde zijn eigen schim, naar hem op het terras toeschrijdend, vragen:
‘hoelang meen je nog zoo gelukkig te zullen leven?’
Ook weer ongewoon opgeruimd en vroolijk zag Shelley er bij poozen uit, het
drukke zeilen knapte hem heel op, toch zei hij dan tot Jane: ‘Nu weet ik zeker, dat
onheil mij wacht,’ hij wist en voelde het
On every tone
which, though silent to the ear,
the enchanted heart could hear

(uit Shelley's allerlaatste gedicht: Bij Lerici).
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(Aan elken toon dien niet het oor vernam maar 't verrukte hart toch hoorde).
Eens zeilde hij met de ‘Ariël’ in de baai van La Spezzia. Met hem vaarden mee
Jane en haar beide kinderen, meer personen dan een bootje met weinig diepgang
dragen kon. In plaats van bij de ondiepte te blijven, stevende Shelley recht naar de
diepe blauwe wateren, terwijl de moeder, lam van schrik en ontzetting, haar kinderen
tegen zich hield vastgeklemd. De minste beweging kon het bootje doen kapseizen...
Shelley, onbezorgd, leunde achterover in zijn zeet, de blikken naar den azuren hemel
gericht: ‘Kom - zeide hij - laten wij het grootste van alle geheimen oplossen.’ Jane
wachtte er zich wel voor hem uit zijn mijmeren wakker te rukken, zij behoefde een
bovenmenschelijk geduld om lijdzaam en zonder een gil den tijd der bezinning en
redding af te wachten.

‘Waves which lately paved his watery way Hiss round a drowner's head
in their tempestuous play’
(laatste verzen uit Ode to Liberty).
LEIGH Hunt was ondertusschen, na lang dralen, met vrouw en zes kinderen in Italië
aangeland. Hunt en Shelley hadden elkander in geen jaren meer gezien, hun
ontmoeting te Livorno op 2 Juli 1822 was dan ook echt hartelijk. Hoe innig en heerlijk
had Shelley hem in zijn Adonaïs (strofe 35) bezongen. Shelley had den afstand
Lerici-Livorno gezeild samen met Williams in de ‘Ariël’. In de haven meerde deze
naast de somptueuze ‘Bolivar’, waarmee Trelawny uit Pisa was afgevaren als bode
van Byron. Williams zou nu enkele dagen te Livorno achterblijven terwijl Shelley
de Hunts tot Pisa zou vergezellen, waar zij in Byron's paleis gelijkvloers mochten
wonen. Shelley chaperonneerde hen door de
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stad. In de kathedraal van Pisa speelde juist het orgel, toen Shelley staan bleef om
met Hunt in te stemmen, dat een ware godsdienst slechts dan als echt goddelijk blijkt,
wanneer de barmhartigheid de plaats inneemt van het nuchtere, koude geloof.
Maar de Hunts - vooral de hautaine Mrs. Marianne Hunt, - bevielen Byron niet.
Zij was een Amerikaansche die niet op haar mondje gevallen was. Byron vroeg haar
eens: ‘Ze praten veel kwaad over mijn moraliteit; wat denkt u er van?’ en zij: ‘'t Is
de eerste maal dat ik van uw moraal hoor spreken.’ Marianne had eveneens haar
kinderen grootgebracht volgens de Godwinsche princiepen van vrijheid en
onafhankelijkheid. Hun wilde manieren, hun astrante houding en slordige kleeding
waren er dan ook naar geknipt, zij drilden den heelen dag door het groote huis en
liepen den poseerenden Byron tegen het lijf. Hij trok zijn neus op voor ‘die kraal van
Hottentotten’, en deed een woesten hond aan de trapleuning vastleggen om Hunt's
kinderen voorgoed het trappenklimmen af te leeren. Shelley behoefde al de taaiheid
van zijn doorzettingsvermogen om Byron aan de afspraak over het uitgeven van
Hunt's tijdschrift The Liberal te houden; pas nadat hij uit eigen zak de Hunts met
volledigen huisraad had uitgerust, kon Shelley weer gerust naar Livorno afreizen,
waar Williams al sedert 8 dagen ongeduldig zat te ijsberen.
Op Maandag 8 Juli 1822 ging de ‘Ariël’ weer onder zeil, echter niet vóór twee
uur in den namiddag, en het was te vreezen dat de onervaren zeilers Lerici niet voor
den nacht konden bereiken. Sedert een week al heerschte er een drukkende warmte,
de stuurlui aan wal herkenden nu echter de voorteekenen van een nabijen storm en
raadden hun uitstel aan. Maar Williams wilde opschieten... de ‘Ariël’ vertrok, terwijl
Trelawny hen van op de ‘Bolivar’

J. Keunen, P.B. Shelley

218
met zijn verrekijker tot ver in zee naspeurde.
De lucht werd zwoel en broeiend op het strand, weldra ratelde de donder en loeide
de woeste storm; ...toen Trelawny enkele uren later, bij open hemel, den gezichteinder
afzocht, blikkerde geen enkel zeil nog over de rustige baren.
In Casa Magni verwachtte men intusschen de beide reizigers... de onrust steeg, en
toen er 's Vrijdags een brief van Hunt naar nieuws vroeg over den tocht, vreesden
de vrouwen het ergste. Nog denzelfden dag vertrokken Mary en Jane naar Pisa. 't
Was middernacht toen zij voor Byron verschenen. Maar wat wist die!... was alle
hoop ijdel? ‘Nog nooit - schreef Byron later, - heb ik zulk tooneel beleefd, en hoop
het nooit meer mee te maken.’
Enkele dagen later spoelde de zee te Viareggio een lijk aan, afgevreten en
misvormd, ‘een kluwen, om menschen die nooit weenden te doen beven’ (Sensitive
Plant, 20), toch gemakkelijk herkenbaar aan de hooge en teere gestalte, en tevens
aan de 2 boeken, in de zakken van de jas: een Sophocles en een Keatsbundel, nog
aan den band naar buiten omgebogen als had de dood den lezer plots verrast.
Zoo ‘lag 't goddelijke genie als lijk, vèr, diep in 't water’ (W. Kloos).
Toen dreef in de buurt ook het lijk van Williams aan, drie weken later dat van den
scheepsjongen die met hen vaarde. Aan het strand begroef men hen en toen spoedde
Trelawny met de mare naar Casa Magni, naar de vrouwen die al die dagen radeloos
vragend hadden rondgezworven.
Op 15 Augustus zou Shelley's lijk ontgraven en, naar de wijze der oude Grieken,
op het strand zelf verbrand worden. Hunt en Byron waren ook tegenwoordig, deze
laatste wilde den mooien schedel voor zich behouden. ‘Aan de tanden - zei hij, - ken
ik iedereen terug, de mond zegt mij wat de oogen willen
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verbergen.’ Doch zoodra na een uur graven het lijk blootkwam, viel het doodshoofd
uiteen. De gloed van het vuur verteerde toen het lichaam langzaam, het hart - een
uitzonderlijk groot hart - lag daar nog ongeschroeid, zoodat Trelawny het geheel
ongedeerd kon uitnemen. Juist op dat oogenblik dreef een eenzame vogel fladderend
over het vuur heen. Niemand sprak, ook de wilde kinderen niet, in grooten getale
voor het ongewone schouwspel toegeloopen. Toen sprak Byron: ‘Deze was zonder
uitzondering de beste, de minst zelfzuchtige mensch dien ik ooit kende.’
Hunt nam het hart met zich mee naar huis; ook toen later Mary het voor zich
opeischte, wilde hij zijn bezit niet afstaan, dan nadat Byron en de anderen hem er
toe noopten. Later werd het hart bijgezet te Biscombe in Engeland. Het schrijnt je
met de asschen werd ten slotte na twee, drie verplaatsingen bijgezet te Rome in een
bres van den ouden Romeinschen muur. Trelawny deed er 6 cypressen en 4 laurieren
planten, op den sluitsteen schreef Leigh Hunt o.a. naar een vers uit Epipsychidion
(385):
Percy Bysshe Shelley
Cor Cordium
Natus 4 Aug. 1792
Obiit 8 Jul. 1822
Volgden 4 verzen uit Shakespeare's The Tempest.
Ongewone verklaringen - allicht verzinsels - ontstonden uit de geheimzinnige
omstandigheden van Shelley's verscheiden. Een schipper berichtte dat hij de ‘Ariël’
had zien zinken in den storm, hulp bieden was onmogelijk. Toen hij een halfuur later
aan die plek voorbijvaarde, stak zelfs geen wrak meer boven de golven uit. In
September stieten schippers op een gezonken bootje, dat bij onderzoek als de ‘Ariël’
werd erkend: de boeken, telescoop en ballast lieten
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desbetreffende geen twijfel over, de opgeloopen avarij wees uit, dat de zeiler niet
kapseisde maar gezonken was als na een botsing met een feloek. De legende ging
toen rond van een overval op zee door schuimers, die met den schoener van den
rijken Byron meenden te doen te hebben. Ook een zeeman uit Venetië zou op zijn
sterfbed een bekentenis van dien aard hebben opgebiecht:
‘Shelley is op zee door moord vergaan’.
(W. Kloos)
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XVI. Nabericht
IN zijn sonnettenkrans: Percy Bysshe Shelley (Nieuwe Gids, 1921) heeft W. Kloos
om den (volgens hem) vermoorden dichter de aureool van het martelaarschap
gehangen. Daarin treedt snel de schim van Shelley naar hem toe, al schuddend 't
jonge hoofd: de Meester! Kloos verneemt nu uit diens wijzen mond den vaderlijken
zegen over Kloos' eigen opvatting van het kunstenaarschap: zich af te zonderen van
de doffe kudde, in trotsche eenzelvigheid zichzelf uitsluitend beschouwend als één
met het pantheïstisch Al-zijn. Want dichters wonen midden gespeende wolven, zij
leven veilig slechts hierboven, waar in wijden kring alle blauwingen zich om hen
breiden. Daarna was Shelley, als een waan, plots heengevaren.
‘Als een waan’ zoo is Shelley's leven aan ons voorbijgegaan, zijn kunst aan ons
verklonken. Stil, alleen, afgezonderd heeft hij gestaan in zijn leven van lijden, armoede
en miskenning, alleen met zijn verheven kunstenaarschap van ideëele schoonheid
en ontroering. Wat alledaagsch of gewoon was in doen en denken, heeft hij opgetild
tot hooger licht en klank, in wonderlijke visioenen; wat er in zijn leven sedert Oxford
aan hem gebeurde, verliep nooit slap noch vulgair-banaal.
Van Shelley's tijdgenooten kan nauwelijks een juist psychologisch inzicht over
zijn werk en persoon verwacht worden. ‘Politik verdirbt den Charakter,’ zei Goethe,
en kweekt onverdraagzaamheid. Met 1880
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verloopt het getij; ernstiger Shelley-studie maakte een juister begrijpen mogelijk.
Ook had het verloop van jaren den afstand gezet, noodig tot rijp oordeelen. Shelley
was toch essentieel een dichter der toekomst en de jonge democratie erkende
onmiddellijk in ‘that insane Shelley’ haar scherpzienden profeet. Shelley's weduwe
had zich onverpoosd ingespannen om de gedichten van haar man volledig en
ongecastigeerd uit te geven, toegelicht met alle nuttige bijzonderheden over het
ontstaan en den groei van deze poëzie. In 1886 verscheen de standaard-biographie
over Shelley door Dowden, reeds ontstond de Shelley-Society en sedert verliep bijna
geen jaar of het bracht een boek, een artikel of een bijdrage over hem.
Toen 1892 het honderdjarig jubileum van Shelley's geboortedag meebracht, bleek
nog wat al tegenstrijdige gevoelens - zelfs na 100 jaar - die kunst en dat leven ook
bij de bewonderaars hadden opgewekt. Matthew Arnold had al aangetoond in zijn
Essays in Criticism, dat de menschen aan Shelley toch veel moesten vergeven: had
die arme Percy maar eens niet altijd in zoo'n ordinaire kringen behoeven te leven!
‘De man Shelley was eenvoudig niet gansch normaal en zijn poëzie evenmin... In
zijn poëzie als in zijn leven is hij een mooie maar onhandige engel gebleken.’ Matthew
Arnold's ‘ineffectual angel’ werd slagwoord, dat opgeld maakte. En de ‘brutale’
Cordy Jeaffreson wat had die al niet naar het hoofd gekregen, omdat hij het had
aangedurfd in zijn boek Shelley de waarheid omtrent 's dichters gedrag te zeggen.
Voor de dilettanti uit de Shelley-Society moest Percy, de ‘word-jeweller’, nu eenmaal
‘een heilige’ zijn.
Toch schreef The Literary Gazette over Shelley op 19.5.1921: ‘De zwartste der
duivels heeft menschelijke gedaante aangenomen... een vriend, die dat individu
gezien had, vroegen we hem ons te beschrij-

J. Keunen, P.B. Shelley

223
ven - juist alsof een gekloven poot, hoornen of vlammen, die uit den mond slaan,
noodzakelijk tot de uiterlijke gestalte van zoo'n bitteren vijand van het menschdom
behoorden.’
Toen sprong Bernard Shaw op het verhoog met dien gnomischen uitval, waarin
de echo van een strijdkreet schetterde: ‘Ik ben gelijk uw Shelley... in de politiek: een
republikein, een radikale anarchist van het zuiverste water,... in godsdienstzaken:
een godloochenaar... in familiezaken: een hater van vader en voorstander van de
bloedschande.’
Van je vrienden moet je 't toch maar hebben! Die edele Shelley! Van hem, als
mensch, heeft Byron eenmaal getuigd: ‘Hij heeft aan geld en gevoelens voor anderen
meer afgestaan dan ik ooit van iemand nog gehoord heb,’ en van den dichter: ‘Moesten
de lieden Shelley naar waarde schatten, waar bleef ik dan wel.’ Bij Shelley geven
leven en dicht één klank, zooals zijn gevoelen steeds heel het rhythme van zijn strofen
vult en omgekeerd. Beide stroomden hem uit het hart en uit zijn leven. Het leven
van een ‘zwerver verliefd’, die eerst verdwaald, stilaan het inzicht kreeg dat de dichter
‘durch Mitleid wissend’, veraf, in vrede en ontoegankelijkheid verwijlt in dienst der
‘Macht die enkel leeft alleen in stoorloosheid’ (Gedicht: Mont Blanc).
Onbekwaam tot laagheid, tot lafhartigheid, ontoegankelijk voor vrees of halfheid,
voor omkooping nooit vatbaar, gevoelloos voor geld en eerbejag, tevens toegeeflijk,
verdraagzaam en hulpvaardig bij 't verdriet van anderen. Bezorgdheid en medelijden
met de verlaten Jane Clairmont vulden alle dagen van zijn leven, vonden hem zoo
zelfvergetend dat velen zijn eigen ontrouw jegens Harriet Westbrook er om vergeten
willen. Eigenaardig, Shakespeare koppelde eens de tragedie van het onverzoenbare:
van den vader dien zijn kinderen met den knaap
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dien zijn vader verstiet, nl. King Lear met Edgar Gloucester, samen, dolend in de
woestenij. Zoo groeiden ook hier in elkaar het leven van den trouweloozen minnaar
en de wanhoop van de verlaten vrouw: Shelley en Jane Clairmont.
Al schreef Shelley betreffende Harriet Westbrook - wellicht in alle oprechtheid aan dichter Southey: ‘Gij beschuldigt me ten onrechte. Ik ben schuldeloos aan eenig
kwaad, zoo in daden als in bedoelingen,’ toch boette hij zijn fouten in bittere
miskenning en verlatenheid. Hoe grijpt zijn kreet naar het hart: ‘Ik val op de dorens
van het leven, ik bloed’ (Ode to the Westwind, strofe 4). En hij, die zoo'n kinderlijke
behoefte had aan genegenheid, vriendengunst, sympathie en zelf niet anders gaf,
verbande zichzelf uit de gemeenschap, verbrandde wat zij aanbad om toch ten slotte
noodzakelijk weer aan haar eischen toe te geven. Shelley werd gehaat, omdat hijzelf
de conventies van opvoeding, geboorte en omgang haatte.
Ook boette hij om zijn tijd. De Fransche Revolutie en daarna het Europeesch verzet
tegen Napoleon deden Shelley droomen en jubelen om het vrije liefdeverbond dat
‘Was die Mode streng geteilt.
Alle menschen werden Brüder’ (Schiller: An die Freude). Maar dan moest hij
toezien hoe Engeland in zijn victorie koel verstarde, hoe Metternich alle vrijheden
onderdrukte. Byron nu eischte vrijheid om vrij te kunnen leven en genieten, Shelley
uit idealisme om schoon-menschelijk te leven.
Zijn poëzie stemt dan ook wel vaak mistroostig en moedeloos, maar nooit
pessimistisch, bitter.
Wat Godwin schreef was hem evangelie, wat Godwin deed, steeds verschoonbaar.
Door hem vatte hij het Christendom langen tijd op als de erkenning van een louter
wrekende Godheid, ons geloof als de aanvaarding van wat Vondel met een Decretum

J. Keunen, P.B. Shelley

225
Horribile heeft gebrandmerkt. Is Shelley er wel ooit toe geraakt om Godwin's nefasten
invloed geheel af te schudden? Heeft de lezing van den bijbel en zijn verkeer met de
Roomsche Dante-literatuur ooit den taaien invloed van vooroordeelen geheel
uitgewischt? Geloof heeft Shelley nooit gehad, althans niet in dien zin, dat hij
bovennatuurlijke waarden zou erkennen, - al had de beproeving hem gelouterd tot
een liefde en een nederigheid ‘die is van het hemelsche geslacht’.
Voor Bradlaugh, Holyoake en andere vrijdenkers gold Shelley als de dichter van
het secularisme, voor wien 't christen geloof nooit anders heet dan ‘obscene worm’.
Doch wat Shelley aantastte, was dat wel het echte Christendom of enkel zijn
verdraaide voorstelling er van?
‘Allen die mij hooren, zullen verteederen’ (The Revolt of Islam, 1032). - Zijn
poëzie was slechts de aanvurende - soms wanhopende - wekroep van zijn gevoel tot
‘de gemeenschap der liefde’. Die liefde, voor hem, heeft alle recht en alle macht, zij
is onvoorwaardelijk goed en goddelijk, zichzelf te vergeten, zichzelf uit te storten
en te versmelten met de natuur, de eeuwige-schoone, was voor hem het heilig
apostolaat van zijn dichterschap. Daardoor ontviel aan de wereld haar sluier van
alledaagschheid en aanschouwde de dichter de innerlijke schoonheid van haar vormen,
daardoor kwam hij velen voor als een ijdele droomer en schimmenjager, terwijl met
zooveel van zijn politieke hervormingsvoorstellen ook de meest nuchtere politicus
eere zou behalen.
Amor che a cor gentile ratto s'apprende.
Shelley is steeds ‘a great lover’ geweest, en de Monna Vanna's en de Monna Bice's
van dezen Dante-minnaar krijgen elk hun Ständchen in zijn werk. Om enkelen te
vermelden in de orde van zijn groot-lyrische gedichten: Harriet Grove, Harriet
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Westbrook, Helen Hitchener, Mary Godwin, Fanny Imlay, Jane Clairmont, de
ongenoemde vrouw te Venetië, Emilia Viviani, Clara Allegra, Jane Williams e.a.
Shelley's vrouwenvereering veranderde gemakkelijk van voorwerp. In elk van haar
meende hij de belichaming van zijn ideëele visie te ontwaren, maar welke vrouw
kon dan langen tijd op zulk hoog voetstuk blijven tronen?
Shelley echter kon niet zonder, ‘De boot van zijn ziel voortgolvend naar regionen
waarvan de lucht liefde is’. Shelley was in dien zin, evenals Jörgensen over Goethe
getuigde, méér vrouw dan man, ‘bisexueel’ zooals men gezegd heeft. Gezelschap
van vrouwen scheen hem ook meer aangepast dan omgang met mannen. Dezen
vonden hem excentriek, genen fijnvoelend, beweeglijk, teer, als Alastor was. Ook
nu nog schrijven Engelsche vrouwen graag over Shelley en zijn kunst. Vrouwen
begreep hij best van al, haar bezigheden gezelschapte hij, haar emoties en
licht-beweeglijk gemoed deelde hij, in vrouwenverkeer verliep zijn gansche leven.
Zelfs de mannen uit zijn oeuvre als Laon, Lionel, Julian, Adonaïs, en ja ook
Prometheus, zij voeren allen met zich iets van het vrouwelijke gemoed, zij scheppen
vrouwenatmosfeer.
Intusschen hielden Carpenter en Barnefield in hun Psychology of the poet Shelley
staande, dat Shelley's emoties in sexueel omgekeerde richting (intersexueel) verliepen,
zoodat dan daardoor zoowel zijn lijden en zwaarmoedigheid als zijn hallucinaties en
visioenen worden verklaard.
Zeker was Shelley geenszins een lichtmis. Jane Williams heeft geen oogenblik
gedubd tusschen hem en Williams, ridderlijker gedrag dan het zijne tegenover Jane
Clairmont is wel niet denkbaar. ‘Liefde meer dan haat is voor mij de bron van
allerhande kwaad geweest,’ schreef hij eens aan Mary.
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Wanneer hij schrijft, gebeurt dit alleen onder de stuwing van zijn verrukking. Shelley
is daarom vooral lyrisch dichter geweest en zijn lyrische hartstocht uit zich liefst in
breede gedichten, die als onafgewerkte oratorio's tot ons klinken. Adonaïs slechts
bereikt die artistieke afgerondheid, al zingt daarin niet immer de zilveren ontroering
van het menschelijk hart als in die vele, korte gedichten ‘zoo zuiver als een oog’.
Als dramaturg en epieker gaan anderen hem te boven, als lyrieker wordt hij door
allen als een der grootsten uit de wereldliteratuur beschouwd, naast Vctor Hugo,
Wordsworth, Tennyson, Browning, en naast Chaucer, Spenser, Shakespeare en Milton
een der vijf grootste dichters van Engeland.
De charme van zijn hartstochtelijk lyrisme bekoort als de beminnelijkheid der
volle lentenatuur, steeds frisch, altijd weer nieuw en beeldenrijk, doch even vloeibaar
teeder en vergankelijk, vaak verloopend in wazige horizonten van onvoldaan
schoonheidsverlangen.
Zijn liefde tot de natuur, ‘die wellicht toch zijn meest onmiddellijke liefde was’
(A. Roland Holst), mist vastheid, gedegen grondslag, zij is slechts een zucht naar
schoonheid en goedheid, zwevend, onbepaald.
Shelley was een heiden... maar welke heiden heeft ooit klaarder... en droeviger
bewijs geleverd van de waarheid van Tertullianus: ‘Anima naturaliter christiana’?
Indien ooit voor iemand, dan zeker voor Shelley, was de poëzie de schreeuw van
zijn heimwee naar het verloren paradijs.
Voor zijn poëzie heeft Shelley waardeering, erkenning noch voordeel gekregen aanmoediging viel hem weinig ten deel. De groote faam die hem thans wordt
toegemeten, heeft hij nooit gekend, hij stierf, overtuigd dat zijn dichterlijke boodschap
aan de
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wereld voorgoed verworpen was... doch haar schoonheid niet sterven kon:
‘Gij, mijn poëzie, mocht ge ooit in onwaardig gezelschap geraken van lieden, grof
en gevoelloos: zeg hun dat zij suffen en doe hen slechts erkennen dat gij wel
overheerlijk zijt’ (Preface to Epipsychidion).
Tell them that they are dull
and bid them own that thou art beautiful!

Aan Shelley, wien de bloeiende Nederlandsche Romantiek einde 19e eeuw zooveel
dankt, mocht wel in het jaar van zijn honderd vijftigste geboortejubileum (1792-1942)
een proeve van literair-historisch essay gewijd.
Shelley was tot aan de Beweging van Tachtig schier onbekend gebleven in de
Nederlanden. Toen das Junge Deutschland reeds onmiddellijk zijn Ode to Liberty in
zijn vrijheidsstrijd aanpaste en den socialen dichter kende en vertaalde, werd bij ons
zijn naam niet of dan slechts terloops vermeld. Over hem werd liefst gefluisterd...
de kwade geest van Byron, zeide men. Toch schrijft Potgieter over hem aan Huet:
‘Dichter als weinigen zijn geweest in den hoogsten zin des woords.’
De Tachtigers hebben dus blijkbaar Shelley niet ‘ontdekt’. Wel is zijn kennismaking
bij ons langs den weg der letteren geschied - en niet der politiek, lijk in Duitschland.
Want terwijl Dr. A. Kuyper bij ons nog steeds de reeds lang weerlegde
verdachtmakingen tegen Shelley trachtte ‘omhoog te blazen, die de orthodoxe
Engelsche pers een negentig jaar geleden had uitgebracht’ (Kloos), heeft Tachtig pas
voor het eerst den nuchteren Nederlander over zijn afkeer heengeholpen, vooral in
Shelley ‘ontdekt’ den dichter der verbeelding, den peiler van de mysteries van het
leven. Bij Shelley hebben de Tachtigers
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met schaamte aangevoeld de armoede der eigentijdsche ‘huisbakken poëtische taal’
op zijn Cornelis Paradijs, arm aan bezieling, aan spontane beeldspraak, aan vrije
levensontplooiing.
Shelley heeft Tachtig zichzelf doen worden!
In die schittering van Shelley's dichtergenie hebben zij zichzelf gekoesterd,
gestaroogd op die stralende verschijning. Zij keken zich blind op den vorm en hun
ontging intusschen de Shelley die vóór alles belang stelde in de sociale stroomingen
van zijn tijd, de Shelley die van het onbelangrijke individueele wist op te stijgen tot
de verrukking en zelfverloochening in de geestelijke schoonheid, in God.
Van de Tachtigers is de zoekende Van Eeden degene die én in zijn leven, én door
zijn kunst diezelfde Shelleyaansche zelfverzaking heeft beleden. Zijn poëzie heeft
‘een apostolischen klank’. Zijn bentgenooten maakte hij het diets, dat moraal in de
kunst geen nonsens beteekent, hij roept ‘tegenover dien donkeren zuidelijken man’,
Zola nl., ‘deze lichtende jonge gestalte’ van Shelley op.
Terwijl Kloos aan Verwey toevoegt: Van de subtiele taal van Shelley, blijf er af!
- erkende Van Eeden graag het meesterschap van Verwey's vertalingen uit Shelley.
Zij benaderen de subtiliteit van den Engelschman. Shelley is een duister en
vermoeiend dichter; zijn taal vergt aandacht en studie, niet-Engelschen lezen hem
gemakkelijker in vertalingen. Doch een complete Nederlandsche Shelley-vertaling
ontbreekt nog, waar Felix Rabbe, reeds in 1887, de Fransche dito heeft gebracht.
Het mag erkend dat Shelley ‘zijn vertalers schier onoverkomelijke moeilijkheden
in den weg legt’, terwijl hij juist weer zoo sterk tot overzetten verleidt. Al gaf Shelley
zelf overzettingen uit verschillende talen, toch - en wellicht daarom, - erkende hij
‘the vanity of translation’. Vertalen brandmerkt hij in
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zijn Defence of Poetry: ‘de maledictie van Babel’. Voor elke vertaling uit Shelley
geldt wat Dr. Johnson over woordenboeken zei: ‘Zij zijn als horloges, het slechtste
is beter dan geen, en ook van het beste kun je niet verwachten dat het altijd juist zij.’
Hamont, Kerstmis 1942.
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