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[Deel 1]
Eerste deel
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aant.

Zes Christus-verzen
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[Stammen vragen naar een vreemd ding]
STAMMEN vragen naar een vreemd ding,
steektakken in wringverwildering
in een akelig scherp afpijnen
op dingen die dood verloren schijnen;
een alpogen van dat strakke winterwoud
wringend op in een sterk vragen stout,
in een niet weten en al de boomen
waren in warre verschrikking gekomen.
Daaronder weggeworpen versmeten
aan den weg iemand vergeten
weg - en om hem was wild gewas
opstaande waarin windkou was;
en in het donkere omzijn der kleeren
een dun aangezicht zich om ging keeren
en lag dan in wachten op wat zou zijn
en oogen waren in dit bleek aanschijn
van zoo een blinkend wezen, dat zij geleken
op donker water, op twee verre beken
twee zomerbeken, waarin overvloed,
een diepe weelde opwellen doet;
uit het donkere onder is vol opbloeien
van vocht en dan een uitgaan, een lang vervloeien
in een strak gebogen glans vlietend uit
en daar is geen windbewegen, geen geluid. Zoo dit oogleven, het stille, vele
in rond het doode, het eene, geheele
denkleven, eêle rijkdom van een ziel gouden
in blanken arbeid, klein ingehouden
een streelend peinsbegeeren op één ding gericht
een trillend willen, dat huivert achter dit aangezicht.
Wel een vreemde, zoo een angstige hemeling
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daar de rustende, de zeer vereerlijke,
de klam zweetende, de nu deerlijke
die onder lag, de verworpeling? Hemeling?
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[Er is in donkerte een flauw afschijnen]
ER is in donkerte een flauw afschijnen
van een gezicht mat-zijen, zacht-zijen
en daarin vochte oogen zoet kwijnen
in een gezicht mat-zijen, zacht-zijen.
In lauwe donkerte is woordenklank
in talmen, in een kalm teemen
lief-langzaam in een tragen zang
klagend, in een kalm teemen.
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[Daar was weening in mijn be’ oogen]
‘DAAR was weening in mijn be’ oogen
en in mijn ziel een bleek verwelken
en in de leegte hing getogen
treuren, een droefheid...
Welke, welke?
Het zal wel wezen het zelfde weenen,
dat heeft geknakt al de blijzijns kelken,
bangheid om een verloren ééne
dier zielslievelingen.
Welke, welke?’
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[O, wat in loten]
O, WAT in loten
van welig blij zijn
in denken u bij zijn
was uitgeschoten,
trok in tot klauwen,
die smartend grepen,
van wild benepen
bloedend berouwen.
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Kerstliedje
In de donkere dagen van Kersttijd
is een kind van licht gekomen,
de maan stond helder over den dijk
en ijzel hing aan de boomen.
Onder de doeken in de krib
daar lag dat lief Jezuskindekijn
en spelearmde en van zijn hoofd
ging af een zuivere lichtschijn.
Maria die was bleek en zwak
op de knieën neergezegen
en zag blij naar het kindeke;
en Jozef lachte verlegen.
En buiten in de bittere kou
en de stille Kerstnacht laat
de heilige driekoningen kwamen van ver
door de diepe sneeuw gewaad.
De heilige driekoningen hoesten en doen
en rood zijn be’ hun ooren,
een druppel hangt er aan hun neus
en hun baard is wit bevroren.
De heilige driekoningen in den stal
verwonderd zijn binnen getogen;
het licht, dat van het kind afging,
schijnt in hun groote oogen.
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De heilige driekoningen staren het aan
en weten zich niet te bezinnen
en het kind ligt al te kijken maar
en tuurt in een denkbeginnen.
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Is het waar, dat gij het waart?
Toen,...
toen er een licht verschijnen
tusschen de heesters kwam, door de jasmijnen
en de bloeistruiken door en de roode rozelaren
en de geuren die als vlinders waren
wuivende, stuivende over de glinsterblaren
en buiten de zon aanminnig
en van wind een streelgeaêm kus-innig.
Toen, als er een door de stamrijen ging
in een blanke lentmijmering
in een denken zeer sterk en ingetogen
en heeft het stille hoofd nimmer afgebogen
en scheen lezende met alle verstand
in een boekske open in zijne hand,
zoo stil een zinnen, een wezen zoo louter, fijn
licht vloot af van de haren, de wangen zijn
en edel muziek, een omspelen van klanken
in het ruizelen van zijn kleed, het goudblanke
in zijn gaan door de bloemen, de bloesemranken.
En zoo groote ingekeerdheid was in dezen
hij mocht wel zelf zoo een plant wezen
zulk een bloem vredig staande op haren stengel
in halfwezen verloren, gewiegd
door windewil, windewil, die loom wiegt
de tengere met heiligheid, de gewijde
met het volle denkhoofd, het gebenedijde
in een enkel en hoog eenzijn
in zich zelven geheel heen zijn
in zich pijnende, kwijnende, bloemmensch alleen zijn.
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Scherzo
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[Dit is van een lichtkind]
DIT is van een lichtkind
mijn lieveling
mijn gouden kleine
verlustiging.
Die had verkoren
en was ter wone
in een dunpurperen
anemone.
Want windebloem was haar
huis geweest
vier bladen haar peinzens kluis geweest,
totdat een blijdschap
haar werd beschoren
en een verlangen
ingeboren.
Dit eerst begeeren
teeder zoet
met wenschen heeft zij
het gevoed,
tot het geworden
een hartedwang
woord van gebieden
dat riep al lang.
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Het riep en willig
is zij ontwaakt
en heeft haar zijden
band geslaakt,
en zag de lente
onverwonderd,
heeft van de pracht zich
afgezonderd,
moest van de bloesems
het vlinderspel
gaan afscheid nemen
met knikvaarwel.
Dan is dit lichtkind
tot mij gekomen,
heeft in haar handen
mijn hoofd genomen
en deed het troosten
het zoete hoofd
en leed het donkere
werd weggeroofd.
Zij was stil denkend
en hing mij aan
en wilde al niet
van mij gaan
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en is geworden,
de nieuweling,
mijn eigen diere
zielslieveling.
Ach - om dit kleine kind
in mijn beveiliging,
mijn zoet lief spelekind,
mijn eigen heiliging.
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[Dit denken aan U wil zuiver zijn]
DIT denken aan U wil zuiver zijn
en heilig eeren en niet ontwijden,
licht als een eerste maneschijn
ommegaat op een lelieweide,
over de lelieën henen treedt
over de kelken, die daar kwijnen
in een mild dauwen en geene weet
de lichte liefde van dit schijnen.
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Herwaarts, derwaarts
een wiegensrust
een zieleschemer
vergetellust.
Wij waren in wezen
en nimmer wisten
en blinden een zilveren
morgen gisten,
dat het beloofde
zich openen zou,
maar weigering werd ons
en vroege rouw.
Leven lag ademend
in onzen schoot
neigend naast ons
stond de dood
en in de verte
zwol een klagen:
wee! dat het licht ging
uit de dagen. Nu zinnen wij af
de lange uren
en fluisterspreken
tot de geburen
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en wel begrijpende
zeggen zij voort
het zacht verwijtende
droomenwoord:
herwaarts, derwaarts
in rust gesuld
in sluimerwaden
ingehuld.
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[Laat de luiken geloken zijn]
LAAT de luiken geloken zijn
wiege wiegele weine
en de stilte onverbroken zijn
wiege wiegele wee.
Wen het kindje gedoogen wil
moe en tevreeën,
dat de blinkende oogen stil
toe zijn gegleeën,
dan zal komen de droomenvrouw
zacht over den grond
zij de vrome, die schromen zou
zoo zij wakenden vond.
En zij zal in den langen nacht
aan het hoofd zich vlijen
met der droomen wufte vlinderpracht
het kindje verblijen.
Het verhaal zal zij weer beginnen
het angstig mooie
en zij zal zich duizend keer bezinnen
en het niet voltooien.
Laat de luiken geloken zijn
wiege wiegele weine
en de stilte onverbroken zijn
wiege wiegele wee.
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[Gij, eersteling, hebt neergezien]
GIJ, eersteling, hebt neergezien
in mijne ziel; een dicht gehoûen
menschenbestaan lag te aanschouwen,
voor u ook voor het eerst misschien.
‘Ik heb gezien een smartelijk begeven,
ontsterven al achter den buitenschijn,
verlatenheid en een hooghartig streven
eenzamer dan den eenzame te zijn.’
Gij hebt geluisterd naar de taal
van mijn gedachten; wat de velen
in kronkelzinnen dicht verhelen,
werd u verstaanbaar deze maal.
‘Ik heb vernomen woorden van hoovaarding
ruilend met kreten van verworpenheid
van zelfverheffing en van zelfontwaarding
de wanhoop en verloren wisselstrijd.’
En dit, wat duister in mij leeft,
mij zelven vreemd en toch mijn eigen,
wel zal uw mond het niet verzwijgen,
nu eenmaal zij gesproken heeft.
‘Ik ken den grondslag van geheel uw wezen,
weet, dat uws levens rijke werken tracht,
dat het aan één' mag weggegeven wezen,
ééne, onverschenene, ademloos gewacht.’
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Verzen 1895
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[De bedgordijnen hangen zoo ijl]
DE bedgordijnen hangen zoo ijl
en angstig af; er beeft een vreezen
van hen uit voor dit vreemde wezen
der toegeschovenen en leeft een wijl
in een bedremmeling en wil van dezen
weren en sterft.
Zij hangen in den zachten dag
zoo stil, zoo zedig, ongerept
van elk bewegen; weten mag
den liefbedeesden gegeven zijn,
eerbiediglijk in wachten houden,
weten van leed, opdat zij zouden
peinzen en zorgen in een schijn
van geheimzinnigheid en verhelen,
de ingetogenen, als bewust,
dat er een schat bij hen berust
van een kostbaar verdriet voor velen,
een levensbeklagen.
Zie, in de weeke
peluw, onder de neergestreken
lakens, hier is geheimenis bereid
en ligt een meisje in doodsverschijnen
een kind in zijne onnoozelheid
en al het menschelijk afpijnen
is armer dan deze nu, vorstin
van andere, gesloten koninkrijken,
een dolende, waar paden wijken
achter de heuvels en een verschiet
een wijdverloren; men vindt het niet.
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O, welk een deerlijkheid is dit,
zooals het vrome hoofd gedoken
ligt in de haren en zij strooken
der wangen wit
de strengen, strak getrokken stroom,
waarin des aangezichts eenligsbloem
drijft, rijk van mild wit, overtogen
als van een dauw des doods, een pracht
verzonken in zich, zonder acht
voor anderen, pogend naar het hooge
wonder van zich, van zijn eigen wezen;
en vrediglijk stil gebracht zijn deze
handen en in elkaar geborgen,
schuilende over dit broze vrouwen lichaam, dat werd met zachte zorgen
geloken en zoet toegevouwen.
Hoe streng is nu uw zijn geworden,
dat over u ligt een gebod
van trotsche wering en dat tot
scherpe bewaking u omgorden
kuischheid en koude, wakend hard
over een iets, met zich alleen,
uit het niet eigene nu ontward,
uit het afgevallen vele Een,
dat enkel ernstig te zijn begeert
en in zich zelve en zoek wil wezen
en dat zijn denken heeft verwezen,
zijn zekerst willen heeft gekeerd
op het dreigende, dat komen gaat
door de verwulven sinds ontsloten,
een gang, die opgetrokken staat,
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waardoor op eens het dwingend groote
verschijnt. - En deze is gebogen
tegen het bange, haar zielsvermogen
krampt bijeen in een zich bereiden
tot bleek geduld, een gedoogend lijden.
In een wachten gij, douloureus
en ik kan niet brengen, ach hoe zouden
mijn reikende begeerensarmen
aan dit, het zorgzaam ingehouden
en wegbewaarde leven raken
mogen en hoe zou mijn erbarmen
uw fiere weigering genaken,
van elk beklagen weggevlucht
in zelfverkozen eenzaamheid;
mijn willen is in lijdzaamheid
teruggezonken en gezwicht
is dan mijn zwak en arm bedoelen
zoo ziek in een zich hulpeloos voelen
en moe; toen ben ik neergeslagen.
En was weer klein en bitter bedroefd
om u, die mij nu niet meer behoeft,
mij niet meer heeft gewild; en toch
wij waren wel goed elkander zeer
en lieve zielsbevrienden en meer,
wij zachten en oprechten nog
en zoekenden, die elkander wisten,
in levensnevel een ander gisten,
die komen zou door zwellend verlangen
en is gekomen en is ontvangen
tot ons, tot onzer ziel festijn,
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tot onzes lijfs zeer schuchter zijn.
Toen werd een morgen, een vroege tijd
open en vóór ons een nieuwe dag
koel liggend in een verlangenslach,
waarin wij werden ingeleid
te gaan, waar wij stille genooten waren
en afgezonderden, die wilden loopen
in schaduw om onze hoofden, in gebaren
aandachtig gingen onze armen open
en lijdelijk werd ons lijf, bezwijmen
moesten wij onder het geheime
bezige der zielen, die vervuld
lagen in wederzijdsch inwijden,
in een geluk van al-belijkden
van liefde, van smart en ongeduld
van wachten, luisteren, opgeschrikt
of daar de liefste komen mocht,
van droomen, waarin wij opgezocht
elkander en teekens toegeknikt,
waarin wij beloftewoorden gesproken.
O, wachten, wachten, neergebroken
tot wanhoop eindelijk om de ellende
van mijn schoon jonge leven, vergaan
in leeg verlangen, moe doorgestaan
ten leste, en als ik het u bekende,
lief, zie, hoe zoet was het nu geworden.
Nu, dat wij waren in bedaren
tot rust komen van veel verdriets
in troosten, dat ons leed verklaren
wegspreken deed, dat het was niets
niets, want wij wisten immers goed
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het einde, was dit niet een begin
van wat in onzen kinderzin
gelegen had als een vermoed
gebeuren, waren wij niet aanvlijend,
lagen onze handen niet in elkaar,
waren wij niet een samen schreiend,
stamelend, verwonderd menschenpaar?
In een stil scheiden was uitgetogen
de groote somberte, weggebogen
in haren trots en haar getrouwe
volgelingen, een donkere wacht
van angst en twijfel en zielsberouwen
zij werden zwijgend weggebracht.
En dan een leegte blijven deed,
een teere eenzaamheid gereed
dat intrek neme de aangebedene
vrede van onze zielen, eene
zeer gesmeekte, die zal verleenen
geheele rust den afgestredenen;
een weenensleniging, een weeke
vergetelheid ons vrome tweeën
gegeven, ons, van wie geweken
elk verder wenschen. O gij mijn gedweeë
lief, veilig mij gegeven bruid,
die peinzenslangzaam zich ontsluit
om mijnentwille, hoe wel geweten
is mij uw wezen, toegezinde
tot een, die daar in u mag vinden
bevrediging en die zijn leven
voelt neergebracht tot de zeer blijde
nederigheid zijn zin te leiden
ter ingekeerdheid en aandacht geven
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op al het komend, stil arbeiden,
geheim bedrijf van uwe ziel,
waarin een godheid zich geviel
te wezen in de nieuwe tijden.
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[Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind]
HOE ver, hoe ver ik dit alles vind,
het werd een spel, een lief gezeg
van andere menschen, zóó is het weg
en vreemd van dat, wat nu begint,
nu dat mijn leven zal gezonken
zijn tot een ernst, die 't al beschreit,
en tot één groote innigheid
van heenbeklagen gaan geslonken,
en nauwelijks een flauwe lach
gebleven is van medelijden
om wat nog even van ons beiden
opleeft in mijn gedenken, ach
hoe liefelijk, zooals wij gerust
van ons geluk waren en verkozen
ons te behooren, argeloozen
in wie er nimmer werd bewust,
dat wij vreezen moesten; dat, wat gegeven,
in deemoed wilde zijn aangenomen
een zorg voor hem, die der dagen komen
goed weet; en zie, wat is gebleven?
weet ik nog, dat een hemel stil
van licht en mildheid in mij hing?
ik luister naar mijn herinnering;
een stem wegwankelt, die sterven wil.
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[O, als ik dood zal, dood zal zijn]
‘O, ALS ik dood zal, dood zal zijn
kom dan en fluister, fluister iets liefs
mijn bleeke oogen zal ik opslaan
en ik zal niet verwonderd zijn.
En ik zal niet verwonderd zijn;
in deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust
een wachten op u, een wachten zijn.’
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[Die nacht van zelfvernedering]
DIE nacht van zelfvernedering
van deemoed aan de doodensponde
in een gestage preveling:
‘vergeef mijn zonden.’
Van pogen, dat mijn leven, al
mijn zijn ik u uitgeven konde
en woorden mij niet kwamen dan
‘vergeef mijn zonden.’
Een simpel woord van leniging
het eenigst, wat ik heb gevonden,
waarin mijn ziel uitweenen ging
‘vergeef mijn zonden.’
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[In de stilte waarin wij zijn, de vertrouwelijke]
IN de stilte waarin wij zijn, de vertrouwelijke
die behoort aan ons toe, ons beiden, in beschouwelijke
troostoverdenking, daarin ga ik nu tot u komen
ik, die ben door een donker, sidderend verdriet ingenomen;
een donker verdriet, zoo dringend, dat ik het als mijn eigen
wezen gevoelen moet, zoo wil ik mij dan over u neigen
en ben als een groote avond over u met moede zegening
eene, die smartenszat en zonder bewegen hing
een sombere zomernacht, verwijlend in peinzenstoeven;
en ijdel vallen weg de woorden, die mijn mond wil beproeven.
Alleen - in mijn denken is een klare stem geboren
die toespreekt en ik wil gelooven dat gij zult hooren
en dat wij samen nederliggen in vreeze gedrukt en over ons heen
spreekt Zij haar te zeggen af, in haren goddelijken trots alleen.
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[Laat ik nu leggen lichte dingen]
LAAT ik nu leggen lichte dingen
op haren lijf en gauw verganke lijke, laat het zijn rozeranken
en bloemen andere en trosseringen
en wiekevlokken van groote bleeke
vlinders en blanke dauw geregen
aan herfstrag, alles wat van de veege
lente nog is, die gauw verstreken;
en iets van zonlicht, nu ik het kuisch
en koel en treurig heb bevonden,
nu mocht ik het sprenkelen in het ronde
rijkelijk om in de doodenkluis...
en ijl gerucht van een mompelwoord
van menschen, die gaan onder het raam,
daar wordt gesproken met uw naam
en ‘zij is dood, ze is dood’ gehoord.

J.H. Leopold, Verzameld werk

36

[Hun zachte oogen]
HUN zachte oogen
in hen woont van nu af aan
een vragen, het dorst de lippen niet over te gaan
en is teruggebleven. Zij gedoogen
woorden niet; in hunne groote
liefde hebben zij besloten,
dat zij zijn zouden in hun gewone
om mij zijn en zich betoonen
als stille bezigen en dat zij wilden
doen alsof het niet verschilde
van vroeger, eendrachtiglijk verbonden
in hun bekommering, die zich verstonden
tot het zeer teere medelijden, neergebogen
in zich zelven, dat niet zou mogen
deren een weggekeerde noch verwonderen
met troostgezegden in dit leedbijzondere.
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Paul Verlaine †
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1
Men mocht wel willen in donzen woorden
van hem te hooren, nu hij pas
dood is en wat zijn leven was
voor 't eerste stil gaat worden; stoorden
nu woorden niet in zijn beginnen
der vredigheid hem toegebracht
en in den schuwen ernst betracht
door ons, die ons willen bezinnen
over het sidderende, dat wij vonden
in ons; zóó het opeens lag neer
in donker, lijden van een zeer
verborgen iets en zeer geschonden.
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2
Hoe zoet gesloten, toegesloten
en goed geborgen in donkernis
buiten, waar lente komende is
met regen onder de lucht de bloote
een man, die heeft zijn afgewende
leven stil voor zich heen gevoerd,
een povere maar een ontroerd
teedere en hij in zijn ellende
was tot den eenigen zin gekomen
des levens: dat wij wezen zouden
verscholen, in geduld gehouden
en wegverloren, zóó eerst vromen.
Een wijze - en om den doode is veel
van zoetheid en mijmering gebleven
en het bemoeien en dóórleven
der menschen heeft aan hem geen deel.

Januari 1896
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In gedempten toon
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[In droomomhelzingen]
IN droomomhelzingen
gezocht, verloren,
uit slaapverbeeldingen
geheim geboren
een weeke, langzame
vrouw van vreezen,
van werend toch mec warig wezen.
Gesloten is het
hoofd in zwijgen,
de handen moedeloos
lijflangs zijgen;
zoo nog bekoord door
een smartelijk wanen
de vreemd gekomene,
de onverstane.
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[Wiegelend hoofd, zoet vrouwenhoofd]
WIEGELEND hoofd, zoet vrouwenhoofd,
een zuivere vrucht, een reinblank ooft,
zoo zal het liggen in de schalen
van mijne handen, de goudovalen,
dat mijne mond het proeven moge
het rustgezicht, rijp overtogen,
met de lippen, die zwellend openbreken,
de volzoete en met de neergestreken
koele oogleden en de teere âren
in de slapen, de holle als rozeblaren.
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[Uw handen zij verwijlen mogen]
UW handen zij ver wijlen mogen
over mijn hoofd in
mededogen.
Dat de gezegenden
in hun grootmoed
vrede verleenen
en rust en ootmoed.
Van de erbarmenden
onbenomen
geduld en vreezen
op mij kome.
Den neergezwekene
zwak ten doode
mij is uw goedheid
zeer van noode.
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[In teere schaduw zilverblauw]
IN teere schaduw zilverblauw
sloegen witte wieken en een gerucht
voer om; er werd een groote zucht
gewekt, een wenschen, dat ver weg wou.
Gij en ik, o wij gaan wel trouw
samen, wij vliegen uit in ééne vlucht
en laat het zijn naar het ver gehucht
van mijne ziel en gaan wij gauw.
Dat ligt in de bergen, men vindt het nauw,
wijkende in de lentelucht,
schuchter de huizen, zonder gerucht
in teere schaduw zilverblauw.
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[Hoe duizendvoudig lief en zacht]
HOE duizendvoudig lief en zacht
in zorg en eerbied zou ik wezen
en zeer omzichtig. Wist gij deze
vriendelijkheid u toegedacht!
Gedenk, wat wij misdeden, niet;
niet toen, maar nu was onze tijd,
wel was voor ons nog weggeleid
een hopen na een lang verdriet.
Een hopen als wij lief en zacht
zijn zullen en gerust voortaan
en mijne stem zal om u gaan:
‘zie mij, hoe ik u heb verwacht.’
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[Een stille dag is om mij heen]
EEN stille dag is om mij heen
en in mij is het leven flauw,
ik voel de angst des wezens nauw
en ben in mijne vrede alleen.
Is er in mij de aandacht niet
van verzen en hun stil verricht
inschikken tot dit klein gedicht
van iets geluk en licht verdriet?
dat gij nog eens mij waart nabij
en ik u koel en zuiver vond
en wel in droefenis verstond
het verre tusschen u en mij.
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[Zij, wier vriendlijke lievernij]
ZIJ, wier vriendlijke lievernij
zoo van voorhoofd als van wangen
afvloeide tot een sluierzij
voor den weifelenden mond gehangen,
wier ook woorden en gebaren
tastend zich naar buiten strekten
uit schemeringen, vreezende schare
van blinden nog en ongewekten;
lijf en leven begeerelingen
in wetens eerste begin geband,
wankelend, wandelend, vreemdelingen
door nevels in een kinderland...
En nu een zulke in goudbrokaat
op eenen troon in grooten staat
lijdzaam gezeten in den lichten morgen;
en om haar stille menschen staan,
met zachte oogen gadeslaan:
in haar armen is geborgen
een kindje. O, hoe veilig dezen
en lief als vrienden in hun samenwezen
besloten op deze weidegrond,
wijl allerwegen terzelfder stond
men ziet menschen te paard te voet
opgaande naar torensteden
of blauw gebergte tegemoet
in de nu gegeven lentevrede.
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Verzen 1897

J.H. Leopold, Verzameld werk

50

[De lente valt dan in een oude stad]
DE lente valt dan in een oude stad
een holgebouwde, waar ik lang
was en nu ga ik in verwachten, dat
open is, en ik voel een wrang
verdriet in alles.
O, zij, de huizen, de steenen
en de geknotte boomen in de vochte lucht
en de menschen, die gaan zoo voor zich henen,
zij vragen, vragen en ik kan hen niet verstaan
en mijn bevangen denken heeft zich toegedaan
en is weifelende, vertwijfelende, wat was
de droefenis, die ik vind in deze dingen.
Mijn voeten zij gaan onder mij klisklas,
mijn hoofd hangt in een web van schemeringen.
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[Schepen liggen er; waarom zoo]
SCHEPEN liggen er; waarom zoo...
het lieve water leed het zoo.
Vele zeilen zijn uitgehangen
breede, sleepende. Huizengangen
stonden; zacht getreden nu
schromelijk, want het was alles luw
vervuld; in de heldere streken
van den witten hemel geleken
wenschen te wezen, mijn zinnen dreven
er in, in een zachten trek opgeheven.
Droomen bleef over: was het voor dezen
al zoo, was dit het eerste wezen?
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[Mij is 't alsof de takken frissche blaren]
MIJ is 't alsof de takken frissche blaren
hingen in mij en een vlaag westewind
kwam wild door de luidruchtigen gevaren
vrij uit, vrij uit, het ruwe lentekind.
Dit zie ik buiten en ik vind mijn zinnen,
mijn teere zinnen in een zelfde trant
van ongeduld en hunkeren te beginnen
een frank bedrijf, een driftige opstand.
Dat een gelijke zucht in mij gaat spreken
den ingekeerde, is mijn grootst geluk,
dat ook mijn zijn zich spant en uit wil breken
en dat het zwijmt in dit stout oogenblik.
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Panisch
Een oogenblik
en een groote witte wolk in een schrik
steigert daar, vastgeslagen boven zware boomen
boven het bosch, waarvan de blaren stroomen
in stormen opwaarts; daaronder op de wei
in eens een schreeuwen, nymfengeschrei,
in bloode zielen is ingevaren
een harde angst, een niet te bedaren
wegwillen, in vluchten uitgespreid
en heengevlogen, dat het rinkinkt
tegen de stammen en stort verminkt
wezenloos en dan zwak jammert in eenzaamheid,
eenzaamheid, stilte, die een vloeiende rivier,
die als een zachte vreemdeling gekomen was.
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Voor donkere oogen
De regen trilt
over het spiegelen, spiegelen; tilt
hij nu niet zijn kabbelvoetjes
in babbelgroetjes
weg over het water, dat lage mild
neergelegene, een vloer, die blank
te voeten ligt in een koningszaal,
een vlak, te hooren in een klank
van rinkelen, als een zilverschaal
zou zingen een effen zinge-zang
zoo heengestreken, als tot een lang
en kalm en peinzend geluid versmolt,
wat duizend vingertjes aansloegen
tik, tik, tik, en elkander joegen
in wild vervolgen voortgehold,
zoo deze volkeren; met zacht muziek
van kleine belletjes, klinkklankschelletjes
een licht, een luchtig, een gracelijk publiek,
trekken zij zoetjes op naar waar
boomen staan, de fluweelen boomen,
groote verzonkenheid is daar,
stilte en een onoverkome lijk leed, zooals zij bij elkaar
dicht stonden, zij de vroeggegriefden,
die in zich droegen de bitterzeere
stee van hun smart en gingen leeren
lief te zijn met een eigen liefde,
zoo edel eenzaam, zoo bijzonder
van inneilijke treurigheid,
die achter al hun daden schreit
om het vergankelijke, zoo om het wonder
van hun donker, de beide ooge -
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lichten en het tengere, niet
gerijpte lijf, dat zijn bleeke pracht
omdraagt in 't bosch en dan weer mag 't
verloren liggen aan een vliet
en telt de gaven om zich niet
maar laat zijn oogen stil zijn, twee
die moe van zoeken zijn, die mee
een wroegende onrust gevoelden
en een verwondering, wat bedoelde
der dingen zachte schoonheid, deze
genegenheid tot hem, het wezen
van eigen jonge tijd verspild
de vele uren in ongestild
nahangen van het verrukkelijk spel
van zijn geluksgedachten, wel
alleen herdenken, want, niet waar,
het was al eens en komt het maar
éénmaal, het koninklijk verleden,
dat om dit leven luister sloeg
als ik mijn lot, mijn jeugd gemeden
van bitterheid zoo sober droeg
hoog om in eenen fieren lach,
o, andere dagen, wanneer waren
zij, er is zooveel dat, ach,
ik missen moet...
en nauw ontwaren
deze oogen, zoo zielsbedroefd,
het spel van den regen, dat tot hen komt
en schrikt en aarzelt en dan verstomt
beschaamd over zijnen lichten zin,
terwijl bij deze een wereld in
gepeinzen was en aandachtig wezen.
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[Om mijn oud woonhuis peppels staan]
OM mijn oud woonhuis peppels staan
‘mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’
een smalle laan
van natte blaren, het vallen komt.
Het regent, regent eender te hooren
‘mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’
en altijd door en
den treuren uit, de wind verstomt.
Het huis is hol en vol duisternis
‘mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’
gefluister is
boven op zolder, het dakgebint.
Er woont er een voorovergebogen
‘mijn lief, mijn lief, o waar gebleven’
met leege oogen
en die zijn vrede en rust niet vindt.
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Staren door het raam
Er is een leven in wat bewegen,
de takken beven een beetje tegen
elkaar. Een even beginnen schudt
elke boom: een bezinnen dit,
een schemeren gevend van eerste denken,
met loome vingers gaan zij wenken
wenken, wenken, brengen uit
een vreezend meenen nauw geuit.
En lichte dingen, herinneringen
lispelen zij, vertrouwelingen,
zouden wel willen, willen - dan dood
staan zij in de lucht, de boomen bloot.
De lucht, die leeg is en zonder ziel,
waar uitgetuimeld de wind uitviel.
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[Een sneeuw ligt in den morgen vroeg]
EEN sneeuw ligt in den morgen vroeg
onder de muur aan, moe en goed
beschut en een arm kind komt toe
en staat en ziet en met zijn voet
gaat het dan schrijven over dit
prachtige vlak en schuifelt licht
bezonnen en loopt door, zijn mond
trilt in het donker klein gezicht.
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Kerstliedje
Zij waren den dag zich moe gegaan
met zwoegen en met gezucht,
in den laten avond kwamen zij aan
in Bethlehem het gehucht.
Maria en Jozef liepen tesaam
de donkere straten door
en vroegen bij alle menschen aan
en vonden er geen gehoor.
En hadden eindelijk in een stal
hunnen intrek genomen
en zochten zwijgend zich terecht
in dit hun onderkomen.
Na angst en nooden waren gerust
ingeslapen zij be’en
en ook het kindje was gesust,
dat gekomen was met schreien.
Maria lag bij haar jonge kind
gelukkig en uitgeput
en Jozef hield zijn knikkend hoofd
in de linkerhand gestut.
En engelen zweven met vleugelslag
om de drieën, dit nieuw gezin
en de driekoningen komen aan
en houden hun voeten in.
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Morgen
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[Ik zie den morgen als een gouden mist]
IK zie den morgen als een gouden mist
van eigen rijkdom trage wade
een afgehangen web van draden,
en nu in twist
vingertjes vechten, vingertjes vagen
door de ragen,
rafelen, halen de draden aan,
varen er in het losgegaan
weefsel, maken de fijne gazen
een plundering en de gevlochten mazen
wijden zij uit, werken er een begin
van scheuren, totdat er tusschenin
blanke kalme handen komen
de edele twee, een gelaten paar,
die van elkaar
de omgeslagen vouwen schoven,
geruste handen langs wier boven vlakken in glanzenden val afglijden
de ruischende plooien naar weerszijden,
en zoo bedaard met een lichte duw
tillen zij nu
het slaapgordijn,
zie, zie, hoe wel de dag mag zijn?
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[Zwaluwvlerken zijn uwe zware]
ZWALUWVLERKEN zijn uwe zware
sleepende wimpers en donkere schuwe
wieken, zooals zij doen in uwe
ontwaking, als hunne besombering
dreef in een donzen schommeling,
met loome moeite nauw opgelicht
trillen zij, trillen en hunne vlucht
is schielijk bewogen geworden, zoo
is dolend gevogelte, dat noo
zijn grooten weg over den hemel vond
naar oude woningen en donker stond
onder de luchten waar de dag
niet is, zoo rusteloos en met rooven
in zwoegende vleugels en den slag
van lijven en vederen dof bestoven.
Dan wankelen zij, het valt van hen af
het spel van hunnen vluggen gang,
zij werden anders en hangen lang
roerloos zoo dat het is alsof
zij weifelen, wezens van lichte stof
en gauw bevangene en aanhankelijk
aan elkander en die aanvankelijk
angstig waren en zich bezonnen,
of het wel mocht wat zij begonnen,
onzekeren, die niet weten, zweven
voordat zij hebben opgeheven
de toeliggende oogleden de beminde
bleeken, sidderende te vinden
de goede blinden in hun zachte
zorgen te bewaren bedachte.
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Daaronder in kolken
drijft nog uw ziel en wordt er om gevoerd in woelingen en klom
en zonk op golven, meegenomen
over lillende vlakken, waar zij in loome
achteloosheid achterover
zich gaan laat, voelt dat zij meegaat over
de deiningen, de grijze rivieren
die langs geweken oevers slieren,
waar ginds de landen in nevelen kwamen,
vriendelijke wezens stonden er, gingen
voorbij dan, half geziene dingen
en niet herkend in het langzame
denken, dat uitwankelend zocht
te huis te komen in de bocht
der vergetelheid.
En dan een wegslag
als van een vliezen wiek gezwind,
zij is er buiten gebracht waar lag
het licht te geef en zij zich vindt
in een gulden landschap en ver en vlak
en wijduit is het er en een vak
van den hemel gaat open boven haar
een stille ontsluiting, een inkijk waar
het ver en boeiend is en naar dit
ging haar gezicht zich keeren, wit
bestorven van bevangenis
waar oogen-aandacht enkel is,
en van de zoomen, het vele land
en al de verten in ronde opstand
om haar hoofd als het achterover
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verzonk op den grond, ziet zij bijkans
alleen de toppen, het dunne loover
versmolten ook dit in den goudglans.
Dit slechts; maar den diepen hemel in
zijn haar gedachten, die gewin
vinden in hunne hooge verlore nissen, die zochten aan dit bekoren
toe te geven, te wezen, te doen
als wel in vroegere jaren toen
het kon gebeuren dat plots ontstond
met den morgen mee een wonder uit zielegrond;
het jonge geluk was er opgesprongen
met stormen, een ongeweten bron
uit donkerte opgewekt en on doorgrond maar volop en onbedwongen,
een golf, die opgevlogen joeg
naar het oneindige en zijn genoeg
niet vinden kon en met een pogen
om over anderen heen gebogen
te wezen, zich te openbaren
met teederheid aan die daar waren
verscholenen, in de donkere siddering
van hunne zielen te bemerken
geheime teekenen van inwerken
der eigen aanwezigheid, die ging
zacht om.
O wondergrootsch verlangen
dat uitging tot anderen die het ontvangen
mochten, dat bracht zich aan anderen toe
in liefde zoo dringend dat het wel moe
mocht neerzinken, stil lag ademloos
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en smachtend. En in de tusschenpoos
ging schemerend op een voorgevoel
alsof aannaderden onvermoede
verblijdingen statig door het gewoel
van de bewogenen, zoodat de vloeden
nog forscher groeiden, o hoe zwol
hun getij nu, haar ziel liep vol
van vlietende vreugde en overgroote
zaligheid in haar besloten
kleenheid en het jubelen lag
boven in haar met kabbelslag.
Zoo zijn weer haar gedachten, het eenige is:
zij zijn stiller geworden, zij werden meer
in zich gekeerd bij wat hun weer voer en als zij naar anderen zagen
hoe deze leefden in hun lot,
gezeiden zij zich zelve tot
zachtzinnigheid in hun gedragen,
en zoo dan zonder groot misbaar
als lammetjes zijn zij bij elkaar
de overvele met zoete spelen
op eigen wijze stil bijeen
en een geleide op hun weide
met zachten drang hen te wenden scheen,
de zedigheid, het ernstig wezen
die zijn gebleven van genezen
leed, dat hen opzocht in de lengte
der dagen en geweest is hen te
leeren en dat zij nog soms gewaar
werden als stond er een achter haar
en die getrouwelijk in velerlei
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beproevingen zijn hand oplei
met vingeren voorzichtige maar o
hoe smartelijk was het, ook als noo
zij raakten, hoe slonk bij hun beroeren
elk weinig wenschen en vreugdvervoeren
tot nederig wezen en een beschamen,
tot een diep schuldig gevoel te samen.
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[Zij tilt zich overeind en in]
ZIJ tilt zich overeind en in
het licht en maakt een stil begin
stil met zich zelve, langs het smalle
lijf liet zij het hemd afvallen,
dat zakt tot in een dunnen kring
van plooien, een weinig mijmering
zet zich, zij ziet naar beneden
de blootheid van haar eigen leden,
het vreemde van het nu gebleken
lichaam en de schemerbleeke
beenen, de voeten uitgespreid
en in hun zachte nederigheid
de teenen, die bijeen gedoken
schuilen, al de onafgebroken
opvolging en het tesaambehooren
der leden alle, die zonder storen
vervloeiende zijn en als te hooren
met zacht muziek, die werd geboren
in hunne overgangen. In de rust
van hare lijdelijkheid wordt zij bewust
hoe vreemd, hoe wonderlijk het haar aan komt, nu zij zich liet begaan,
alsof dit alles buiten haar was
en zag zij het in een spiegelglas;
is zij dit zelve, is zij er in
en ziet zich zelve, waar is het begin
van dit wat te denken bezig is
aan zich zelve en ongewis
wordt zij hier, haar gedachten zouden
niet verder kunnen, teruggehouden
in deze bedeesdheid, alleen er hing
een voelen van herinnering
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van vroeger, alsof het al een keer
zoo was, en over het wanneer
denkt zij nog even en dan met kleuren
om haar vreemddoen gaat zij zich beuren
uit haar verzonkenheid en nog is zoet
haar naglimlachen bij wat zij doet
in verder kleeden.
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[Nu dat wij naar buiten treden]
NU dat wij naar buiten treden
vredigen in het nieuwe heden
nu hangt de lucht vol van waaiende
lichte dingen, onbeladene
ademen kostelijk gedragen
op vlakgestrekene windvlagen,
wazen, half beschaduwde lanen
aan weerskanten van zijden vanen,
rozeroode kreukbehangen
in rimpelingen en met gangen
van blije bewegingen, een mist
bezijen onze oogen is 't,
opene oogen die vol zonken
van overvloed en de opgeblonken
glorieën die tot ons moeten;
de dag is blozende in begroeten.
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[Er dwarrelt een vlucht]
ER dwarrelt een vlucht
op haar toe door de open lucht;
goudverschijningen met verfijningen
van lijf en leden en handjesvouwen,
met strengen haren alsof zij waren
getrokken draden
en met gewaden
ten voeten uit en strak gevouwen
tot het gewricht
der glanzende enkels en ook gouden
de kleine kleine kopjes, het beeldgezicht.
O blijde blijde bodinnetjes
vergulde zegegodinnetjes
zoo zwierende banen neergevaren
op golvende koelten en vleugelparen
hoe statiglijk is uw aantocht
dalende, en in een zedige bocht
zijn knieën en voeten, zoo hangt gij voor
het vrouwenhoofd om een gehooı
voor mondjes met lippen toegestoken,
geluksgeluidjes zacht gesproken,
gestrekte wieken zijn fijn uit geveerd, hun teere goudarbeid
is afglanzende naast purperen wangen
van het aandachtig voorover gehangen
geboeide bloeiende aangezicht,
dat luistert, luistert naar dit bericht
luistert en stil ligt daaronder
een groot toehooren in open wonder.
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[Ik voel haar bevende tegen mij aan]
IK voel haar bevende tegen mij aan
in dralen, zij is teruggegaan
voor dit, wat nu van allerwegen
in heerlijkheid tot haar is neergezegen,
zij school terug naar de schaduwgronden
harer ziel en als zij zich stil gevonden
bezint zij zich over de binnengevoerde
zaligheden door de ontroerde
getogen met zulk een innigheid
dat zij zich zelve, haar lot beschreit.
En haar geluk, als het nu volkomen
wordt, is het op vreezen uitgekomen
en wordt het haar koud tot in het diep
van hare ziel en het verliep
tot een ernstig wezen en bleek en wanke lend en zelf smolt zij tot een slanke
aanvlijing, die te zoeken bedoelde
en niet gerust is, voordat zij voelde
mijn toevlucht en over haar mijn hoofd
gebogen, dat is haar toebeloofd.
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Herinnering
Waar in de ondoorschenen lagen
de looden nevels stonden, kil
en pal noodzakelijk, in een trage
verzonkenheid en tartend stil
gehangen - was het er nu niet,
of daaruit op er Eene tilde
een zilverglanzend snoer en liet
neerzakken in de hand; het vulde
de holte van de saamgehouën
handpalmen, de satijnen vouwen
der bocht, geworden een lauw nest,
dat de gedokenen het best
beschutten konde, bevend vat
der ingezegen parelschat.
En nu ging deze slanke hand
zich wenden en langs haren kant
omkenteren en na een schok,
waarin het dichter samentrok,
liep 't af als over eenen rand
een water en wegrollend gingen
de opvolgende glinsteringen,
de ketting, de tesaamgeregen
ovalen en de druppelregen,
het streng, het luchtig aftelgaren,
de kogels, die het net bezwaren,
dat zonk in groene waterbaren,
de tak met lichte peppelblaren,
driftig en druk, zonder bedaren,
en popelhartjes allen waren,
de losgehangen bengelzaden,
gudsende herfst in volgeladen
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trossen gestort, de beurs wier naden
stuk reten en naar buiten traden
de penningen, de weefseldraden
der achtelooze zusterparen,
al de onbesuisde buitelaren
jagend elkander achterna...
een jacht, die niet dan overgave
en vruchteloos bezit, dat dra
verliep, een wisseling van vermogen
en slechts een ruil, die niets gewan,
waar de verschijnende niet dan
den zinkende werd nagezonden
en nederdalende uit den hoogen
alleen een komende aan kwam konden.
Dit is het spel, zoo loopt het af;
twee glanzende oogen zien het toe,
twee, die het volgen, nimmer moe
werden noch wenden zij zich af;
twee kalme oogen, ongebroken
van glans en die zich koel bewaren,
een ziel, waardoor niet kwam gevaren
de siddering van lief en leed,
maar die 't gebeurende allengs weet
te zien zonder verwonderingen
en als de rijen straks vergingen,
zich wel niet meer ontroeren doet,
maar toch beseft en toch bevroedt
den zin van deze en andere dingen.
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Rondels
1
't Getij liet uit den mantel zijn
van wind en strenge kou en regen
en heeft een luchten zwier gekregen
van helderlichten zonneschijn.
En daar is dier noch vogelijn,
of in zijn taal roept het u tegen:
't getij liet uit den mantel zijn
van wind en strenge kou en regen.
Rivier en beek en springfontein
hebben een staatsie aangekregen
uit zilverdruppels saamgeregen,
een elk wil op het fleurigst zijn,
't getij liet uit den mantel zijn.
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[De knechts des zomers zijn in 't land]
2
De knechts des zomers zijn in 't land
en maken er zijn huis gereed
en hangen er een vroolijk kleed
van groen en bloemen aan den wand.
Met spreiden uit aan alle kant
van een nieuw wollen grastapeet
zijn nu de zomerknechts in 't land
en maken er zijn huis gereed.
O harten, lang in druk geband,
Godlof, die niet versagen deedt,
gaat uit, neemt vrede van uw leed,
en winter, gij en blijft niet, want
de knechts des zomers zijn in 't land.
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[Verlaat mij en gaat heen, gaat heen]
3
Verlaat mij en gaat heen, gaat heen,
zorg, druk en droefenis van zinnen;
of dacht gij altijd bij mij binnen
uw wil te hebben als voorheen?
O, maar ik zeg u aan van neen;
verstand zal u wel overwinnen,
verlaat mij dan, gaat heen, gaat heen,
zorg, druk en droefenis van zinnen.
En zoo weer ooit voor mij verscheen
uw aankomst en van uw vriendinnen,
zoo moge God dit nieuw beginnen
verdoemen en den dag meteen;
verlaat mij dan, gaat heen, gaat heen,
zorg, druk en droefenis van zinnen!

Charles D'Orléans
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Ballade
Alleen ben ik en zoek alleen te wezen,
Alleen ben ik en van mijn lief verlaten,
Alleen ben ik; wie die mijn heer mag wezen?
Alleen ben ik, dan bitter, dan gelaten,
Alleen ben ik en schuw mijn kwijnend leven,
Alleen ben ik, verdoolde uitermaten,
Alleen ben ik en zonder vriend gebleven.
Alleen ben ik ter venstere, ter deure,
Alleen ben ik, in eenen hoek gedoken,
Alleen ben ik, om op te gaan in treuren,
Alleen ben ik, stil weg of uitgebroken,
Alleen ben ik, het is mij wèl gegeven,
Alleen ben ik in mijn vertrek beloken,
Alleen ben ik en zonder vriend gebleven.
Alleen ben ik, waar of ik ook mag wezen,
Alleen ben ik in alles en altoos,
Alleen ben ik meer dan een ander wezen,
Alleen ben ik, verdrukt meedoogenloos,
Alleen ben ik en van een elk begeven,
Alleen ben ik en soms gansch troosteloos,
Alleen ben ik en zonder vriend gebleven.
Prins, nu is wel mijn droefheid aangeheven,
Alleen ben ik, met elke rouw te duchten,
Alleen ben ik, zwarter dan moerbeivruchten,
Alleen ben ik en zonder vriend gebleven.

Christine de Pisan
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De molen
In den lichtblauwen lentedag
met gouden sprenkeling (hamerslag
van spattend zonneaambeeld), in de
leege opening van de nog blinde
lucht, die zich te bezinnen lag,
loopen nu zuchten, een verzachting al
van strengere wezens, tesamenval
van wat strak uitstond en mindering
van bangheid en overwintering.
Onder de huizen donker en vocht,
de woningen en de stratenbocht
met kilte, die van de muren vliet,
en voorjaarswasemen in het verschiet,
in hun midden grommelig en plomp
de norsche kolos, de opgaande romp
van den windmolen; zijn onderste voet
nog in de bedommeling en het roet
der daken, maar alreeds beschenen
de rijzende bouw, de metselsteenen
en verder boven het licht als room
op balken en spant, het hangende toom,
de vlakke muren, den omgang en op
de grijze wieken, den molenkop.
De grijze wieken... in de weeke lucht
is hoorbaar het talmende gerucht
van hun arbeiden; zij komen aan,
vier vakken in de lucht wegslaan
de uitgestokene en zij schrijven
hun cirkeling, nu zij weer drijven
op stroomen, die hebben meegevoerd
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de zonversplintering, het ontroerd
ademen van land en zee, de gave
waarvan de kostelijkheid met laven
strijkt door hun tralieën en zij
met ruime banen te loef, te lij
zeilen zij door het luwe weer,
vinden hun oude wisseling weer
van op en onder en berg en dal,
omhoogtriomf en hemelval,
van aanloop stormende genomen
en hartbeklemmend nederkomen,
de toppen langzaam overglijden,
op glanzende ruggen huiswaarts rijden
den ingekeerden caroussel,
het eindeloos, eindeloos kringenspel.
O, afgetreden weg, die leidt
wanneer tot rust en ledigheid?
en altijd nieuw geploegde voor,
waar is het zaad, dat in uw spoor
mag vallen, kiemen en bestaan
in dagenlengte?...
Zij gaan en gaan,
mijn droomend denken hecht er zich aan
onmerkelijk, tot het wordt bevonden
als volgde het mede in het ronde,
als werd het geledigd en afgewonden.
Op deze wieken en op hun spil,
die immer en immer zich wenden wil,
is het gegrepen en aangevat
als op een kenterend spakenrad,
een garenhaspel, een rafelwinder
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van draden, die effen en zonder hinder
afwikkelen, uitkomen met geduld
en onuitputtelijk aangevuld.
En deze vier armen in hun werken,
deze grijsfulpene vleermuisvlerken
de spichtige, zij worden behangen
met zilveren spinsels, de vleugels vangen
de vlossige zij, het lange lint,
de wimpels strakstaand in den wind,
het vlottende rag, het drijvend vlies,
de pluizen alle zonder verlies,
elk vlokje, iedere zwerveling
gezogen in de werveling,
het kleeft aan de spijlen en aan het leeg
latwerk en ijl en wonderlijk veeg
wordt er hun weefsel, een web verward
met open gaten en flard bij flard,
een ruigte, die bindt en samenhoudt
het kantige hek, het ruwe hout
en ordeloos omgeslingerd is
als grillige voorjaarswildernis
volgroeid; en midden in dit struweel
een verdichtingsbegin, een grijs juweel,
bestoven parelen, diadeem
te loor gehangen in den zweem
van haren, in hun net verstrikt,
de glinsterstrengen langs geschikt,
een sprenkelreeks, een zilverrist,
over den dichten heg verkwist
de sierselen. Welke dagvorstin
met slippenrand opflitsende in
de hemelhelderte even, voer
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door dit gewest en liet het snoer
ontzinken? Welke vinger had
den hoogen luister aangevat
en iets van verre aetherschat
gebracht in deze huizenstad?
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Regen
De bui is afgedreven;
aan den gezonken horizont
trekt weg het opgestapelde, de rond gewelfde wolken; over is gebleven
het blauw, het kille blauw, waaruit gebannen
een elke kreuk, blank en opnieuw gespannen.
En hier nog aan het vensterglas
aan de bedroefde ruiten
beeft in wat nu weer buiten
van winderigs in opstand was
een druppel van den regen,
kleeft aangedrukt er tegen,
rilt in het kille licht...
en al de blinking en het vergezicht,
van hemel en van aarde, akkerzwart,
stralende waters, heggen, het verward
beweeg van menschen, die naar buiten komen,
ploegpaarden langs den weg, de oude boomen
voor huis en hof en over hen de glans
de daggeboort, de diepe hemeltrans
met schitterzon, wereld en ruim heelal:
het is bevat in dit klein trilkristal.
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Voor 5 december
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[Dit wilde ik U gegeven weten]
DIT wilde ik U gegeven weten,
wat ik gemaakt heb deze dagen
van zorgen voor anderen en omgedragen
in mij, waaraan ik heb bezeten
een vreugd vooraf, een blijde plicht
van aandacht geven, een toevlucht
en afgezonderdheid, een plek
van koestering, waar de stille trek
des harten heen was, als het drong
mij te bedenken, wat ik kon
te binnen brengen van wat was
tusschen ons beide tweeën; was
dit niet met vreugde zachtgestemde,
meewarigheid, die algemeen
om U, om allen was, nu ik nog een maal kwam en U dit toebestemde
en toesprak en met zachten wil de
bedruktheid van U nemen mocht,
een vreugde zonder achterdocht
U brengen en U goed zijn wilde.
En dat dan van dit eerst gedicht
de woorden werden tot een dicht
omtuinen, tot een dubble laan
van stammen rijzig opgegaan
en scherpe takken saamgegroeid,
die overreikend het gezicht
toewiessen, hielden het er dicht,
dat het er stil en ongemoeid,
dat het er zacht is in de lucht, dat zóó dit vers een schutsel werd,
dat langen kon tot in de vert'
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en al het volgende omheinde,
mijn woorden mochten opengaan
en werend aan weerskanten staan,
tot zij zich sloten aan het einde.
En binnen in hen mocht het zijn
half schaduw en half schemerschijn,
een koelte, dat het er vertrouwd
te wezen is, zooals het mag
in knoppen zijn, wanneer de dag
hun vochte plooien heeft ontvouwd
ten halve en door de spleten brak
van dit witmarmeren koepeldak
een eerste licht, op eens verschenen
verbleeking; ijl, ontastbaar deze
en vreemd en bovenaardsch van wezen,
die bovenin hing eerst alleen en
stil tintelend in 't gewelf der bladen,
sluitwanden der beloken kelk,
gebonden nog, gebogen elk
de sluimering niet te verraden
van een teer edel hart van goud
binnen hen, schemerend aanschouwd.
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[Dit dan het eerst]
DIT dan het eerst,
opdat gij des te
geruster zijn moogt
en ten leste
gij niet meer schuw
en vreezend zijt
en zonder angst en
onzekerheid:
ik heb het gezien,
ik wist het wel,
ik zag, ik zag het
als gij tel kens naar mij toe
aankomen wildet,
het hoofd toedroegt,
het zwoel vervulde;
gezicht, waarop was
neergestreken
een krimpende angst
en weggeweken
was elk herkennen,
in enkel wit
teruggeslonken,
o, hoe is dit,
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alsof een wâ was
voorgehangen
voor oog-opleven
en langs wangen
kil; maar er brandt
doorheen een vragen
dat aan wil houden
en niet versagen,
gezicht vol naar mij
toegekeerd,
in ernst en ijver
opgebeurd,
dat mijn gedachten
tot zich gebood,
zoo arm en dringend
in zijnen nood,
met uwe oogen,
die zwaar
op mij lagen,
het groote maar
beschroomde om zijn
teeder doel,
dat ik in donker
nader voel,
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geopende,
dat trilt en beeft,
een wiekslag, die er
tegenzweeft,
onder wier bocht
bescherming is,
bevedering, die
ontsloten is
tot een beschaduwing
van mijzelf,
ziel over mij
een nachtgewelf,
stilstaande in zijn
strakke bogen
en zoo aandachtig
of met oogen
het neerzag op
d' ontroering mijn,
een hemel met een
weerlichtschijn
van goedheid, eindeloos
goedertieren,
verteedering, die zich
uit mag vieren,
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van dankend stralende
oogenblikken
en weggehouden
sidderend snikken.
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[Zult gij begrijpen kunnen, verstaan]
ZULT gij begrijpen kunnen, verstaan,
zal voor U op kunnen gaan
een groot aanschouwen, een inzien
en een ontwaren, zoodat misschien
uw hoofd, uw wezen ongeschonden,
met koelte en mijmering omwonden,
zich neigde in edelmoedigheid,
vrijwillig had ten toon gespreid
zijn gunst en zelfverloocheningspracht,
uw hart zich voelde toegebracht
tot dit geopende, het zou mogen
benaderen, dit, dat zoo diep
anders was en waarvan niets
in U bestond, en zou gedoogen
te volgen, rustig begeleiden,
een peinzende tweede zijn ter zijde
van deze toedracht, den somberen drang
van mansgedachten en den dwang
der over hen gebiedvoerenden,
der onbenoembaren; driften, uit geschoten uit een verzonken, wijd
wegliggend land en nog beroerende
hun vale donkere moedergrond,
nu dat zij over het hemelrond
stroomen, hangen zwart met honderd
armen over de niet verpoosde
gedachten, zorgend in vreugdelooze
arbeid, ter nauwernood verwonderd
over de bleeke, die zich gezelt
tot hunnen omgang en gekweld
bestaan, een betere eene in
aaneengeslotenheid en min
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verdeelde en die wel verschrok
en inkromp, maar na de eerste schok
zich weer terugvond en herstelde,
bedachtzaam het zich voorgestelde
vervolgde en volhield tot het einde;
maar die terug tot eigen aard
gevoerd werd, kenmerk wel bewaard
en anders zijn: de ledigheid
van twist en angst en onvoldaan zijn, de eenheid en het samengaan
van een welevenredigheid,
het zachte zelfbezit van hare
wachtende vrouwlijkheid, de klare
volkomenheid en die wel lag
als waters over diepe gronden,
donkerten ongeschokt, gebonden
in purperen rust; een overslag
lag kantelend aan het allerbovenst,
het opperst afgaan, smal tehuis
van daglicht, dat hier in en uit
mag wandelen of achter zijnen ruit
te kijk ligt in zijn kristallen kluis,
in spiegeling er zich zelf beziet
of uitslaand langs de wanden schiet
en tegen een vlakken kant tot gruis
versplintert, een verstuiving wordt
over den afgrond uitgestort,
waarover het spreidt en daalt en al
bezinken gaat en van val tot val
vermindert, tot waar het begaf
en stil houdt en er hangt als stof
boven de donkere, onverstoorde
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gewesten, lillende ten boorde
gevuld, onpeilbare en ook zij
naar diepere dalen heen verdwijnen,
waar onderaan in de ravijnen
de oude, ondoorgronde nacht,
oorsprong, die 't al had voortgebracht,
nog toefde en hare kalme schoot
vaneen vlijde en opensloot.
O, uit de bezige, gelukkige jaren
hoe was het geworden met wegbewaren
en welbedachtzaamheid een schat
en diepe rijkdom van alles wat
zij had geborgen, als zij terzij
het had gedragen en het lei
in goede hoede: het blozend geluk
van toen zij jong verschenen was,
zoo frank, zoo stout, zoo zeker was
van zich en anderen en niet
angstvallig en haar oogen liet
open zijn, oogen die nog blonken
van onverzwakte helderheid,
die uitzagen benieuwd, bereid
te ontvangen en in de diepte zonken
van andere oogen; dagen, toen
zij nog den drang en het toedoen
des levens niet vol uitgekomen,
onoverzien nog, niet vernomen
in zijnen omvang in zich droeg,
haar zelf een zorgen, zwaar genoeg
te voelen, als zij zich bezon,
hoe het plotseling opdoemen kon,
de duizende gestalten, dingen,
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die zich verdringen, wisselingen,
geschenk haar alles toegebracht,
en het met overstelpensmacht
haar kon bestormen en beëngen
en zij het voor zich alleen teboven
moest komen en het ten einde brengen;
of als zij in ingetogen zin
weerhoudend omzag in den kring
van andere gezichten, monden,
die glimlachten, of zij haar verstonden,
alsof zij wisten van een verzwegen
en groot geheim, dat dit gekregen
leven volzalig was en name loos heerlijk en in een stame lende verrukking nauw erkend,
zoo had zij zich daar rond gewend
talmende, op het stil gezicht
een vragend iets, dat zich terecht
zocht, de argelooze, nauwelijks
nog aangeroerde - en dan liep
door jaren met minder hoog en diep
haar leven en zij werd beschouwelijk,
beprijzend min en min betreurend,
verwijlend nog, maar al bespeurend
iets van het golven van een wiek,
een ademen, dat naast haar trilde,
en zij gevoelde, dat zij wilde
heengaan en met een stil gebaar
zich af gaan zonderen, want dat daar
te laten, dat er te scheiden stond
van al wat haar eens na bestond,
het meegaan, geluk en ongeluk
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van haar vol leven en het druk
toedringen en om aandacht vragen
van het gebeurende, gedragen
op een onafgebroken spoed,
opblozende in verhoogden gloed
van arbeid - bij hare lotgevallen
haar denken bleef er niet, ontvallen
liet het dit achteloos, zij zocht
naar andere en zoo het kon
geruster dingen, eigen, on vervreemdbaar deze en zij mocht
tot deze gunst worden gebracht,
tot een nieuw aanschijn, nieuw begin
des levens en een anderen zin,
tot de bestendigheid en kracht,
het beste en zekerste ooit bezeten
bij zich en steeds gereed te weten:
de inkeer tot zich zelve; met beven
van bang verwachten zich heen begeven
met ongeduld nog iedere keer
naar dit, wat telkens en telkens weer
haar kon genoeg doen, dit on schatbare, onuitputtelijke, dat
haar milde zeegning was en meer
afschenken wilde dan verwacht;
en al wat zij nu had afgedacht,
in zich verloren had overwogen
diep innerlijk, zonder meer te pogen
het ook in anderen terug te vinden,
bevindingen, de meest beminde,
omdat zij de minst gekende waren,
hoe was het alles met wegbewaren
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ontvangen en allengs opgenomen
in een stil liggen, in een kom
van groote verzonkenheid, rondom
omvat van opgaande oeverzoomen,
een rand, een donker opgebouwde,
die dit het trillend overschaduwd
uitvloeiende er hield omvademd
in armen, langzaam rondgehouden.
O rijk verzamelde overvloed
zonder bedoelen, zoo door deze
vergaard, zich zelf genoeg te wezen,
onwetend of zij wel ooit voor goed
ontroerde voor een schoon tegenkomen,
een machtig aangezicht, dat streng
en dreigend was, van zoo smettelooze
en zonder deelgenoot verkozen,
gelaten droefenis gedrenkt,
zoo vlak, of gudsend met een regen
de smart er op was afgezegen
langs de gezonken wangen, bleeke
trekken de effen weggestreken,
de donker toegenepen mond,
waarop nog iets te trillen stond
van opstand; fronsend in den hoogen
was warende om de wenkbrauwbogen
een goddelijke mismoedigheid,
een weerzin zoo stil heengevlijd,
of op de slapen, op de blanke
een Genius ineengedoken
neerzat, geknotwiekt in zijn ranke
bevedering, zijn leên gebroken,
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gebukt, om wat er om het edel
voorhoofd en om den doffen schedel
was saamgeschoold, een zware nacht,
als waarin werelden zich wringen
in hun geboortefolteringen
en lillend worden opgebracht
van uit het zwoegen, de ongekende
arbeid - en dan als hij zich wendde
uit zijn eenzelvigheid, hoe week,
hoe zacht en wonderlijk bewogen
was dan, wanneer het nederstreek,
het groot, daemonisch diep vermogen,
dat af kwam dalen de ruimte door
der andere zielen en toegang vond
tot op den eigen hartegrond
en dat met zachten dwang niet zocht,
maar wetend toekwam tot de bocht
der dierste dingen en aanroerde
de trillende plek, die huiveren deed,
zoodat het door haar heen joeg, wreed
en heerlijk en zalig vervoerde,
wanneer het machtige in al zijn ont vouwen te deinzen voor haar stond
en haar deed duizelen en toesnoerde
en de adem weg nam en het ten top gevoerde
dan uitviel in een overslag
van stil liggen in een flauwe lach,
een dankende bekentenis
dat dit het beloofde, dat dit het is.
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[Wij doen elkander zeer, het kon]
WIJ doen elkander zeer, het kon
niet anders, in een droeve en on gewisse lach werd dit bevonden,
dit smartelijke, dat wij van stonden
besterven moesten in ons bejegenen,
veranderen en wij toegenegenen
vervreemden; want dat wij nu zoo dicht
genaderd waren, dat ook een licht
herkennen, een flauwe speling maar
der trekken, een onbedoeld gebaar
een martelen voor den ander mocht
worden, die in zijn wankelen zocht
naar een toeknikken der fulpen oogen
en hun belofte, of zij wat
ontroeren konden het afgemat,
het dofverstompte, onbewogen
hopen, dat lang heeft afgeleid
zijn lust, zijn gulden luchtigheid,
waarmee het opging in den beginne,
maar dat terugtrok en naar binnen
is saamgekrompen, in verval
en ziek zijn weggekropen, kleen
zich makend en dat overal
zeer is en dat zich nergens heen
te roeren durft en doodstil ligt.
En praten en lachen en dit gedicht o, bittere armoe, er op verwezen
het kort geluk van zijnen dag
van schijn en schaduwen af te lezen
in teekenen, schemer van een lach,
in bevende wimpers, het sereene
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van een blank voorhoofd en het meenen
van innige oogen; dat leefde en stierf
in uiterlijkheid, dat een niets bedierf,
zooals het viel in teergerezen
verwachtingen en doodelijk lag,
onoverkomelijk, al den dag
vertreurende en ongenezen.
O, wie zal ons hiervan ontslaan?
moeten wij over elkander staan
met trillende oogen en iets als floersen
tusschen ons en de wederzijdsche roerse len stil nu en levenloos?
en met het bitter besef altoos,
dat daar wel eene beeft in tranen
achter dit roerloos aangezicht
en zwijgend heengaat en dan zwicht
neerzinkend onder het onweerstane
uitschreien, als zij zich bezint
op de verandering nu gekomen,
de eerste teekenen waargenomen
en het verwelken, dat begint.
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Kinderpartij
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[Danst, danst tesamen een rondedans]
DANST, danst tesamen een rondedans
met hand in hand en hooggedragen
omrankende armen en op een trage
zangwijze het voetverzetten thans,
rondom het meisje, dat er jarig
geworden is en zij eenparig
omgaven en dan in elkaar
schakelden zij de tengere handen,
tilden ze op als een guirlande,
waren er met hun omgang klaar;
vriendelijk, teederlijk eensgezind
ter tiende verjaring van het kind.
Danst, danst, laat helderroode lippen
en lichtende oogen iets als stippen
van kleuren, bloemenkleuren zijn,
als purper en diep karmozijn
in dit vertrek en in den krans
van uw gestrengelden rondedans;
als enkele bladen, sprenkelbladen
aan kronen stil gerijpt, geglipt
van kelken, door wier wanden heen
het net en weefselwerk verscheen
der âren en hoe het was geribd,
nu dat het licht er toegang had;
als het onschuldig bloesemblad
de omgestulpte, uitgeschulpte
kommetjes met een welig vocht,
of bootjes op een blijden tocht,
de holle, op ademen gevaren
langs al de banen, die er waren
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bij open lentedag, een buit
van zonlicht en van winderigheid...
O, jonge meisjes met zijen haren
en lichte jurkjes kreukgeplooid
en met de smalle voetjes strak
gespannen en langs het oppervlak
vaardig bewegende op de maat
van het gezang, dat verder gaat,
zooals door dungebleven, jonge
lippen, uit ademenden mond,
die zedig half ontsloten stond,
het lijdelijk wordt afgezongen
in éénen door en zonder klem
en met een zachte neuriestem,
zoo ijl, zoo fijn en zoo doordringend
in enkel hooge halen zingend
en zuiver, zonder wankelen uit gebracht, een kinderlijk keelgeluid;
terwijl dat buiten een eerst verschijnen
van lente is en een ander licht
valt van de wolken, maar de lucht
is nog vol koelten en een schrijnen
is er in alles, jong en wrang
nog - danst in dit naar binnen schijnen
en intrek nemen en eerlang
vervullen en de stilte hiervan.
Danst om het jarig kind, dat staat
in aller midden daar alleen
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en op zich zelve en zij laat
de handen dralen langs zich heen
afglijden en de donkere oogen
zijn zacht en ernstiger meteen;
zij voelt zich lichtelijk bewogen,
glimlachend om die om haar gaan
en haar toezingen en zien haar aan
en maken haar stil en zoet bezonnen
achtgevende op wat zij begonnen...
En dan, in den langzamen zingezang
dwalen haar gedachten en zij traden
terug van deze oevers bang
ietwat gevoelde en dan verraden
haar oogen en haar onzekere mond,
dat zij iets anders, iets innigers vond,
dat zij den gang weerom inging,
den ingang tot bespiegeling,
waar al haar aandacht was gehangen
over haar zelve en ingevangen
in een verrukkelijk beschouwen,
wat ditmaal weer opdoemen zouen
voor zielsgezichten, welke gangen
in aantocht waren, heengeleid
uit al de menigvuldigheid,
verloopende in wondere orde
en aan elkaar verwant geworden:
een dagelijksch voorwerp, van haar wonen
een uitverkoren plek, personen,
een tafelronde, een buitendag
met vlagen wind en schaterlach,
een ranke vogel, een juweel
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dat fonkelde, een tuinpriëel,
een strand met ronde schelpen, fijne
stuifzaadjes, die een mond wegblies,
een zuilengang, een marmerfries,
zeilen, waarop de zon ging schijnen,
en droomverwekkend een ver dal,
een zachte glooiing, waar het al
versmelten gaat, het zonder tal
der dingen; van het duizendvoud
het meeste als lief en welvertrouwd
herkend, maar andere lang vergeten
en heugelijk opnieuw begroet,
en enkele ook, die zij wel moet
gelooven nimmer te hebben bezeten,
zoo wondernieuw en ongeweten
en prachtig zijn ze en onvermoed.
En ook het dierdere nog was daar,
gedachten, opgekomen bij haar
alleen en die zoo al het andere
doordrongen hadden als nooit tevoren,
en sommige woorden van zoo bijzondere
beteekenis, ademloos aan te hooren
en peinzend bij zich nagesproken,
gevoelens schietend opengebroken
bij enkele dingen, die voortaan
voorkwamen, als zagen zij haar aan
met oogopslag, die zij verstond,
haar meeningen, hoe zij alles vond,
en al dit innerlijke, toch
het liefste en het meest beminde,
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omdat zij er iets in mag vinden
zoo zeker en zonder elk bedrog,
zoo wel begrijpelijk, zoo volkomen
naar eigen bedoeling uitgekomen,
zoo onweersprekelijk het hare,
dat het haar even nauw bestond
als wat ze als laatste in zich vond,
het eenige onbetwijfelbare,
het voelen van het eigen ik,
het innige, dit oogenblik
zich zelve overdenkend, zich
beziend: den heen en wedergang
van de gedachten, elk verloren
in zich, en hun bijeen behooren
in een geheimen samenhang,
en dan haar lijf, haar lichaamsdeelen,
de stillere eenheid dezer velen,
in sluimering en blind als 't ware,
waarop haar blik nu rond gaat waren
en zoekende en naar beneden
uitvierende is afgegleden
bij 't peinzend kind, dat zich vermeit
in schemer van diepzinnigheid.
Om gaat het onverstoorde koor,
dat zong en aanzwol in het dalen
der stemmen en de diepe halen
doorklinken liet en niet verloor
den voortgang, maar met slanke bocht
opnieuw omhoog te komen zocht,
totdat het zweeft weer in de kringen
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van 't onbeperkte jubelzingen,
waar klank na klank in dartelingen
elkander volgde; sneller gingen
voetpas en dans en ademtocht.
Danst om, danst om; wij zien het aan
in stille gedachten en onbegrepen
geboeid zijn en dan aangegrepen mij dunkt, voor ons is opgegaan
een nieuw gezicht, als lag er in
dit alles een andere, diepere zin
en was 't alsof het wat verbeeldde,
wat kinderen hier met elkander speelden
en zóó komt het ons voor oogen staan,
als waren 't de Uren, die ommegaan,
de Getijden zelve, die om het kind
te gader zijn en spelenderwijze
opwachten en er hun wezen wijzen
en hoe zij het zijn toegezind.
Met schoon vertoon en aanvalligheid
en met het blozen op de wangen
houden zij 't kind daar ingevangen,
een welkom wordt tentoongespreid.
En zie, dan gaat op lichte zolen,
getild den glinsterenden voet,
de luchtige godinnenstoet
zich regelen en in bevolen
orde zich schikken en dan draagt
de glanzend blanke theorie
zich heen, om enkel en om knie
gestrekt het sleepend kleed, dat vaagt
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ruischend hen achterna; gerucht
scheen er te zijn als van cymbalen,
als sloegen zij de rondmetalen
handbekers en als hief een vlucht
van slanke armen opgestoken
zich hoog in eensklaps uitgebroken
vervoering - en dan gaat de tocht
veranderen en heeft opgezocht
een verder wegzijn en deinst af
en slinkt, tot zij werd opgenomen
in de beneveling gekomen
voor het geopend oog; een stof,
een dunne wolk was er nog wel
allengs vervluchtigend en hing
en zonk, er is een enkel hel
gerinkel van het cymbelspel
en ook dit minderde en verging.

J.H. Leopold, Verzameld werk

108

Claghen
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1
Hoe druk, hoe druk loopt door mijn hoofd
al dagelijksch gebeuren!
Het heeft mijn arm en afgesloofd
besef gegrepen en geroofd
en is het weg gaan beuren.
En ik heb zelf mijn wil gericht
op dit fel aandacht schenken;
want dat, wat binnen in mij ligt,
dit wreed en deerelijk gezicht,
ik mag er niet aan denken.
Waar al wat eens had toebehoord,
vernield is en geschonden,
waar zooveel edel jongs vermoord,
het leven zelf werd weggesmoord
tot nimmermeer gezonden,
daar is zoo diepe ellendigheid,
een leegte zoo volslagen,
dat nauwelijks een snikken schreit
verloren door de eenzaamheid
en de verlaten dagen.
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2
O pijn om van
ineen te zinken
en kalm lafhartig
zielsverminken,
dat is zoo grievend
diep gedrongen,
dat er mijn hart
werd afgewrongen,
dat kon zoo komen
tot op het leven,
dat ik op stond
moest gaan begeven,
dat ik verlamd
en machteloos
alleen kan ademen
en altoos
wachten, verwachten
wat nu nog mag
volgen als
genadeslag;
terwijl in zwakke
en wee verdriet
mijn zielsbetrouwen
van mij vliet
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en al mijn denken
stokt en stil
en moe gaat worden
en zonder wil
en maar tot eenen
stand bereid,
tot staren op de
wanhopigheid.

En dan weer komt het
in mij op,
dat ik ternauwernood
het verkrop;
dan rijst het walgen
mij naar den mond,
de afschuw op mijn
lippen stond
en wilde drift
tesamen schiet,
die al het andere
van zich stiet.
Dan schudt mijn trots
het van zich af,
al dit bedekte,
dat valsch en laf
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ging triomfeeren
om klein geluk,
winst van een nietig
oogenblik.
En voelt zich vrij
en zuiver bloot
en onbelemmerd
en enkel groot
omhoog gerezen
en opgericht,
den ganschen jammer
in het gezicht!

O wisseling
en wederkeer
van luidkeels opgaan
en zinken weer;
golving, die on verbroken deinde,
waarvan het nauw
geboren einde
een volgende aanvang
had gevonden
en tot geen stilstand
komen konde.
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O woedende onrust,
die mij schudt,
mij die ook zelf
al uitgeput,
die van geen aflaat
weten mocht,
ook den bezwekene
nog bezocht,
die weggehouden
werd met zorgen,
maar dubbel foltert
in het verborgen;
geheime ziels beschadiging,
die elk vertroosten
onderving,
die ieder hopen
heeft bedrogen
en al mijn kracht
heeft weggezogen
en door wil duren
en niet genezen;
o God, wat mag
het einde wezen?
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3
In claghen, claghen
Vergaen de daghen
Van nu en gister en altijt;
Ic can de ueren
Niet verdueren
So swaer en hulpeloos beschreit.
Den naght verwaghten
Moet ic met smaghten
En hij en brenght niet wat ic soght,
En met besorghen
Comt de morghen;
Dattic hem tegen houden moght
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Οινου

να σταλαλμον...
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[Waar op de plecht, gekarteld uit het hout]
WAAR op de plecht, gekarteld uit het hout
het zwart verweerde, van de offerschaal
de wijn geplengd wordt en een purperregen
zijgt in de blauwte van het watervlak
bij priesterlijke lofspraak en gebeden,
opdat de zee, opdat de barre winden
genadig zijn en blank naar hartewensch,
daar kleurt de druppel uit den kelk gevloten
den Oceaan; een enkle pereling
doordringt de gansche helderheid en deelt
haar wezen mede aan de verste stranden,
den diepsten bodem; van het rotsbasalt
der Poolgebergten, waar het koude groen
van gladgegleden, zware waterbanen
neerzinkt en afstroomt naar de wereldzee
in kille aderen, tot waar verhit
stil liggend in de flikkering van licht
azuren uren van den tropendag
het lauwe water zwevend bleef, getild
en ijl geworden, en dan in de kreken,
de luwten van het Caraïbenrif,
als atmosfeer, als hemel van kristal
door poortgewelf en koralijnen krochten
getogen hing: al dit blank element
bespeurt de dunne menging en de fijn verdeelde kracht, de spanning durende
den ganschen langen afstand, tot zij kwam
tot alomvatting, tot een in zich zelve
teruggekeerde gelijksoortigheid.
En Sappho's laatste appel, aan den tak
gebleven, waar hij na den pluk voortaan
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zich volzoog aan het sap en ongestoord
zwol tot satijnen rondte, tot den schat
des laten zomers, de vertroeteling,
die hing in de armen van de middaghitte,
de schoone prins, over wiens donzen wangen
de zonnestralen slopen, om zijn blos
en donker uitzicht heimelijk naar 't hart
der franke broeders, ruim uitgaande winden,
als dan op herfstnamiddag zich gaat neigen
de trotsche vrucht en loslaat - met den val
schokt zij den stand van afgewogenheid,
waarin de aarde hing in hare polen,
en stoort het evenwicht en als er dan
in wankelingen naar de nu verschoven
gelijkheid schommelende werd gezocht,
bewogen alle sterren en de band,
die allen vasthield in de hemelzalen,
werd voelbaar overal en het weervaren
van één, vermenigvuldigd, deinde over
het sidderend firmament; dan ging de trans
zijn gang uitvieren, goddelijk bedaren
vertoonde zich in het heelal, tot straks
d' alsdan bestemde stand was ingenomen
en alles rustte in de wijziging.
En nu, wat in mij is, deze gedachten,
dit stille zich verbinden, wisselend
tusschen bij onbekommerd dwalen gaan
een toevalrijk ontmoeten en den drang
naar een verlangde andere, die vóór stond en ontzweefde, dan met grooter klem
gezocht en onverhoeds gevonden werd
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in effenend versmelten; deze ijver,
dit innerlijk bedrijf, verzinnelijkt
als een beweging, deze denkenspolsslag,
naar welke verten mag hij zijn getogen
en tot in welke streken loopt hij uit
zich zelf vervolgende? Lagen voor hem
niet alle andere schijnbaar besloten
afzonderlijke zielelevens elk
alsnog geopend? Dit eenzelvig denken
zwelt naar waar overal een zielsbestaan
zich openbaart, waar nauwelijks geboren
een eerst beseffen in het midden ligt
der onbewustheid en waar rijk ontplooid
een millioenenmenigvuldigheid
was opgebouwd, die tijden zonder tal
en schat van werelden in zich bevatte,
maar onnaspeurlijk zich had afgerond
tot wondere eenheid; door hen allen heen
vloeit deze vloedgolf, allen overstelpend,
en schokt hun donkerte en wordt vernomen
in wat hun stilst bezit en meest verholen
en wat hun diepst oorspronkelijke is.
En eindelijk, in omgekeerden trant,
hoe ongetelde storingen doorstroomen
dit ééne brein? Een storm komt van rondom
ons toegevaren; als een wal omstond
het dreigende. Wel werd het groote heir
veelal geweerd en onderdrukt de horden,
maar brak het volzijn van de tijden aan,
dan kon een dolende, een vreemde komen
tot wondere heerschappij en tot den troon
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over de volkeren; geheim verbaasd
bespeuren wij zijn jonge vorstendaden,
het werk van zijn gebod en zijn genade
en zijn triumf en oppermachtigheid.
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Oostersch I
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[Onze gedachten waren wel bijeen]
ONZE gedachten waren wel bijeen
en in eenzelfde oponthoud gebonden
en zwevende geworden. Wij verstonden
niet het van waar en een van ons wees heen
naar waar in dezen binnenhof wij hoorden
een water, klaterende in den kom
en schaterlachend en dan sloeg het om
in diepe stem, alsof er hartewoorden
opkwamen, of een ziel zijn heiligst doen
in bittere bedruktheid uit moest spreken,
in sidderende drift zich open breken
en wachten, wachten. Wij verstonden toen.
Onze gedachten waren wel bijeen,
eenzelfd' gedenken hen te samen voerde
aan iets zeer dierbaars, dat in dit ontroerde
geluid herleefde, sedert het verdween.
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[De lippen van het water leggen zich]
DE lippen van het water leggen zich
verliefd, verlustigd op den rondom open
gewelfden kring; zij komen toegeslopen
en dringen op en rekken zich...
Gesneden in den alabasten rand
is er een vers van een zoo uitverkoren
zoetheid van woorden, dat de zin verloren
wegdeinde in dit bedwelmende verband.
Een strofe, die in jubel zich verhief
en dan zich strengelde en zich ging winden
tot een beschaduwing van de beminde,
van het besloten, zinsbetoovrend lief.
En zwijmend onder alle heerlijkheden
benadert nu een weeke en vochte mond
de kostlijke syllaben, snikte en vond
er zijn besterven, stom teruggegleden.
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Emir Khosrau
De ‘zanger zonder weerga’, de poëet,
de zoetdoorzegene, in wiens honingmond
een elke klank beminde klanken vond
tot samenkomst; een welbehagen gleed
van woord tot woord, een hopen en een wachten
op komenden, of zij weer aanverwant,
en naar verschenenen in dezen trant
een omzien en een liefderijk betrachten.
Een onbenoembaar en oorspronklijk wezen,
dat woonde in de woorden en waarnaar
zij zich gedroegen en het een het aêr
aanzocht en lokte en had uitgelezen
tot een verbond, waarin de donzen zoomen
wegslonken en hun inhoud onderling
versmolt en van de andere ontving,
maar van het eigene deed overstroomen,
een drang, waaronder de syllaben wierden
tot een gezang, dat statig begeleidt,
een ingehouden koor, waar boven uit
het vrije lied van de gedachte zwierde:
de heerlijk aangeheven, klare klacht
van de verlaten vrouw en van den man
de sombre storm, zooals die mokken kan
en zwoegen onder de fatale macht.
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[En toen zij van mij opstond en de haren]
EN toen zij van mij opstond en de haren
glanzende streek en door de wimpers heen
tuurde, door de zachtzinnige, en het wel scheen,
of ongerept nog heure wangen waren,
zeide ik: vrouw, laat heden u de vrouwen
ontvangen, uwe dagen van onnut
zijn over, en u zegenend om dit
over uw schoot hun wijze handen vouwen.
En zij, haar oogen flitsten en zij wilde
antwoorden, maar een siddering doorvloog
haar en haar stem verstikte en zij boog
zich af in schaamte om het angstig wilde
van dit geluk, dat niet was te bedwingen.
Dan look zij op, gedrenkt in een rijk zwijgen
van trots en dankbaarzijn; als zuivere getuigen
heldere tranen aan den oogrand hingen.
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[O nachten van gedragene extase]
O NACHTEN van gedragene extase
en diep gedronkene verzadiging,
als elk met zijn geluk te rade ging
en van alleenzijn langzaam wij genazen.
Te denken de ononderbroken uren
aan de volkomen overvloed van dit
verwezenlijkte; onvervreemd bezit,
dat blijven zal en ongeschonden duren;
het onbesefbare van deze gave
van eene andere en die naast ons was
ter vereenzelviging en zelve pas
het inzicht vond van banden, die begaven.
Te hooren naar de rustig ingezogen
teugen des ademens en het geruisch,
dat op en af het geheimzinnig huis
doorstroomde, in een eb en vloed bewogen.
En innerlijker naar den drift te hooren
van de verborgen donkre harteklop,
de wortelstok des levens; wat look op
en wat werd in den arbeidsnacht geboren?
En eindelijk het nauw te speuren zweven
van de twee wimpers, van de wonderlicht
bewerktuigde, die werden slank gezwicht
en dan oneindig sleepende geheven;
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waaraan wij in het donker open wisten
de andere oogen, die het nu behaald
geluk bewaakten en die onverdwaald
op oog en mond, al het dierbare rustten.
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Uit de Rubaijat
O wereldrad, hardvochtige despoot,
vermorzelend tot ondergang en dood!
en aarde, ach, hoe ongeteld kleinood
bevat uw ondoorgronde moederschoot!

1
Het eerste groeien aan den waterkant
hoe wel herkent het zinnende verstand
dons van een cherublip daarin en waas
van kinderwangen in de jonge plant.

2
Waar lila tulpen, rozen rood ontsproten,
daar i sbij wijlen koningsbloed gevloten
en onder donkere violen ligt
een vrouwenhoofd, in zijn zwart haar besloten.

3
‘Ik ben de Joessoefbloem; mijn goudmond laat
u het juweel zien van mijn hoogen staat’
fluistert de roos, en ik: ‘geef nog een teeken’.
‘In bloed gedompeld is mijn prachtgewaad’.

4
Duizende dagen doofden er hun licht
in duizend nachten. Dus uw voet zij licht
voor dit dof, glansloos stof; het was eenmaal
de stralende oogbal van een vrouw wellicht.

5
O werkman, wees omzichtig in uw doen!
Tot aardewerk van alledaagsche fatsoen
vormt gij de vorstelijke vingeren
van Kai Khosrau, de hand van Feridoen.
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6
De kruik ook is in liefdes ban geweest
en hield in schat van zwarte haren feest
en dit zijn handvat, als een blanke arm
was hij gelegd om jonge vrouwenleest.

7
De roode wijn, die onder lachgeluid
zich voortspoedt door den gorgelenden tuit,
is bloed des harten en het blank kristal
een oogentraan, die het rondom omsluit.

8
Veel kostbaar bloed heeft 's werelds loop gestort
en menig bloem is onverhoopt verdord;
verhef u niet op jongzijn en op glans,
de knop valt af, eer zij geopend wordt.

9
Wij gaan en komen en de winst is waar?
en weven draden en het kleed is waar?
In 's hemels welving zijn tot stof verbrand
vele weldenkenden; hun rook is waar?

10
De wereld gaat en gaat, als lang na dezen
mijn roem verging, mijn kennis hooggeprezen.
Wij werden vóór ons komen niet gemist,
na ons vertrek zal het niet anders wezen.

11
In dezen kring van komen en van gaan
is Alif niet, noch Ya te verstaan,
en niemand, die beseft, van waar verscheen,
naar waar verdween de vreemde karavaan.
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12
Geen, die op om te keeren zich bezon,
sinds hij verdween achter den horizon;
verzuim, vergeet niets in dit doorgangshuis,
voort gaat de tocht, als eens de reis begon.

13
Ons blijven is vervuld van harteleed,
van raadselen, waarvan geen wijze weet
het in of uit, en evenwel ons scheiden
is aarzelend en nimmermeer gereed.

14
Het laatste der begravenen verging
tot stof en asch en door den wereldkring
drijven in ijle zweving hun atomen
als wolken ver in een luchtspiegeling.

15
Daarom, laat af van hoop en wanhoop, kom
waar vrouwen lachen en waar om en om
de wijnkan rondgaat, drink voordat uw stof
wordt omgearbeid tot een andre kom.

16
O droomend hart, kies u een nieuw vertier
in vrouwenwang en purpren eglantier;
licht als kwikzilver vlieten onze dagen,
de pracht der jeugd zinkt als een bergrivier.

17
Ons is de dag; op alle winden varen
de zorgen om wat morgen zal weervaren.
Morgen is ons vertrekken met een heir,
dat is op weg sinds zevenduizend jaren.

J.H. Leopold, Verzameld werk

130

18
Wat deed u uit den eersten slaap ontwaken
en voerde u met veiligheidsverzaken
tot hem, die bij uw wegzijn brandt als vuur
en beeft als heete lucht bij uw genaken?

19
De liefste naderde, mijn zinnen weken;
een hart, dat sprak; een mond, die niet kon spreken.
O fel verdorsten, wreed martyrium
tusschen de murmelende waterbeken.

20
O lief, dat niet dan eerst uit leed ontsprong
en wel uit wee. Hoe bitter vlijmend drong
in dezen haarkam het kliefijzer binnen,
voordat hij nestelde in de zware wrong.

21
De zefier waait Uw adem toe; het neemt
mijn hart weg en voortaan van mij vervreemd
hijgt het en hunkert slechts naar U, naar al
wat van U uitgaat, al wat naar U zweemt.

22
Geen hart, dat niet verbloedt, van U gerukt;
geen oog, dat Uw aanschouwen niet verrukt;
daar is geen ziel, of om U, Onbekommerde,
is zij in zorg en is om U bedrukt.

23
Maak licht voor mij des levens zwaar gewicht,
verberg mijn leed voor 's menschen aangezicht,
geef heden vrede en voor morgen ga
naar Uw genade met mij ten gericht.
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24
Goud en veel koper als een klokkespijs
groot eens de Maker in mijn vormmatrijs
naar Zijnen dunk. Wie is er dan aansprakelijk,
wanneer de klok nu klinkt op hare wijs?

25
Die het geijkte wijselijk beleden,
die aan geen twijfel of onzekerheden
ziek gingen en den andersdenkenden
getroost het leven en de eer afsneden.

26
Wijn drink ik en des morgens riekt mijn baard
naar most; Godlof, ik heb mijn trots bewaard
voor hen, die dagelijks hun vriend verraden
en triumfeeren in hun valschen aard.

27
Een druktemaker is, wiens naam bekend is,
een intrigant, wiens leven afgewend is.
Waarlijk, hij ware 't wijste daaromtrent,
die niemand kent en die van geen gekend is.

28
Tentmaker, zie, uw lichaam is een tent,
den Sultan ziel tot een kort logement.
De vorst vertrekt; straks vouwt het linnen op
de dood en geen, die nog de standplaats kent.

29
Ik scheidde; onverstand was allerwegen,
van al mijn parels werd niet één geregen.
De dwazen! honderd dingen, nooit beseft
en nooit bereikt, zijn in mij doodgezwegen.
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[Na zijn ontvangst, na te zijn opgenomen]
NA zijn ontvangst, na te zijn opgenomen
in de doorluchte drommen en den stoet
der smetteloos verrezenen, die dreven
door alle hemelen, het groot gevolg,
dat vergezelt en toch is ver gebleven
en nimmer naderde de onontwijde
Openenden, de Hooge Heerschers, Zij,
achter wier slippen en wier laatste tred
toesloeg een bliksemend verschiet; te midden
der strengeling, het menigvuldig winden,
dat afliep in een rulle effening
of krimpend zich in eigen krinkelbocht
verstrikte, wisselende in een rythme
van heffingen, die naar het zenith klommen,
van zinkingen, waarin werd uitgevierd
het diepste zwichten; in den breeden sleep,
die omvoer door de ruimten en de verten
aantastte en veegde al de banen door
des ongemetenen, in deze weidsche vlucht
de koning Cheops.
Stil in zijnen zin
en wachtende had hij zich toegevoegd
en ingeschikt en zich terecht gevonden
in deze nieuwe orde, het zich richten
naar anderen en de ontwende plicht
van zich te minderen, terug te dringen
den eigen scherpen wil, het gaan begeven
verdwenen in de menigte, het deelen
in dezen ijver en afhankelijkheid
der velen en het zijnen dienst verrichten
als begeleider en als wegtrawant.
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En mede ging hij met den ommegang
den eeuwigen, den in geen tijd geboren,
die heenstreek door den weergaloozen luister
der hemelcreaturen, door de zalen,
de leege hoven, die in doodsche nacht
zoo roerloos en zoo strak geopend waren
en uitgezet, alsof zij allen stonden
onder één hooge koepeling, een dak,
dat werd getild op fonkelend gebint
van stalen stiften; dan de donkerten
de ruig gevulde, waar het wereldstof
aanvankelijk gestrooid en zwevend was
in doffen stilstand of al aangevat
door plotseling bezinken schoksgewijs
bijeen liep en ging vloeien in gebogen
bedding, die ijlings tot een ronden kolk,
een boezem werd, een in zich opgesloten
holte, een kom opzwellende ten boorde
en eindelijk een volle moederschoot,
wier zwoegende arbeid, wier bedwongen nooden
en zware spanning klimmend was, totdat
ontzinde drift, razende werveling
geboorten werden, waaraan jong ontsprongen
glanzende lichamen, sprankelend ontdaan
van alle hulselen, onaangerand,
dartel en blank en nieuw van het gestoelte.
Dan door den samenhang en het verband,
den onontkomen dwang eerlang geslagen
om het geschapene, waar alle kracht
zijn gansch bestand uitgaf in den balans
met anderen en eerst de volle brand
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der elementen was, waar midden in
de onvoldongen worsteling, de wild
verwrongen poel, de woedende beroering
van bulderende zonnen was, daar neven
kringende manen en een blauwe schijn
dreef van hun wezen af, in zijn bewegen
natalmende; en rondom was het wenken,
de stille polsslag en het snikkend licht
der enkelsterren, die hun labyrinth
van kronkelingen en van bonte paden
bewandelden, eenzaam en ongestoord
omdolende; in hunne losse strengels
met vasten trek gezet het grootsche plan
van de planeten, koor, dat kwam geloopen
op éénen evenaar, der lichten elk
in eigen sfeer gehangen; aan het uiterst
de tintelmist, de millioenen zwermen,
die uitgestort over het firmament
geslingerd lagen als een byssussluier,
een veege doek, een rag, waardoor bijwijlen
ruige kometen, spattend meteoor gesteente stoof, dat daverend van vaart
uit blinde verten aankwam, langzaam werd,
vertraagde, kenterde om eigen kern,
uitschietend dan langs parallellen loop
ging boren door het bodemlooze, voort
door de verlorene aeonen stroomend,
een stout vertrek, een pralend schoon verlies.
En andere en andere verblijven
en werelden naar and'ren zin gezet
en allen het gedrag der onderdeelen,
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de wenteling, de vlechting van hun loop
en zwenken, kruisen en verward krioelen
gemakkelijk en met gelaten hand
besturend naar een smarteloos geboren,
uit eigen wezen voortgekomen wet.
En dan na al de pracht der myriaden,
de gouden bollen rollend door den laan
der sombere aether, al de oppertrots
van dit onvergelijkelijke, na bevamen
van 's hemels gansche diepte en alom
bevonden onrust en verlaten zwoegen
en woestenij en barre ledigheid...
dan ging de ziel des ouden Pharaoh's
zich gaarne wenden, zonderde zich af
en keerde zich tot het vertrouwdere, het ginds
beschenen oeverland, de vale zoom
der wildernis en wat daar opgericht,
de schemerende spits, waarop het licht
in schichten afbrak en de glinsterwanden,
waar het gekaatst als op een strak metaal
versplinterd schitterde, de zijden zuiver
afgepolijst en effen blank geslepen,
de driehoekvlakken met hun hemelglans,
die was gevloten alle naden over,
vier flanken afgaand, machtig neergezet
op zware basis en aan hunnen kant
en samenkomst wijdstandig uitgespalkt
de rechte ribben, scherp en schartenloos;
gestalte, zoo bezonnen en doordacht,
van zulk een eendracht en een samenhang
en innerlijk verband, of zij ontstond
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uit ééne oorzaak, dat zij leek ontsprongen
uit ééne spanning, die het al bedong,
dat het daar veilig op de vlakte zat
als een kristal, een zout, dat afgezet
op dezen bodem werd en grijs gestolten
zijn overoud figuur verhief, zijn bouw
uit 's werelds voortijd van tesaamgeschoten
bundels om hunnen pool, als eerst begin
van zoekende eenheid en afzondering,
levende vorm, die ongeschonden toonde
zijn held'ren tempel en zijn onontsloten
binnenste woon en geheimzinnigheid.
Zoo dit groot monument, dit uitgekozen
koninklijk gloriestuk en pronkkleinood,
de rijke rotsklomp, kantig en behouwen
als een gekloofd juweel, de bergkolos,
die droomende onder het marmerpantser
de leden rekt, de torenstapeling
van duizenden op duizenden getild
door honderdduizenden, getuigenis
van onbedwongen almacht uitgevierd
tot zwijmelhoogte, van een fel bewind,
dat zijn vermeten als met netten wierp
over de nameloozen, den verloren
tot ondergang gedoemden drom, gebukt
over hun donkre moeite en zweet, het hoofd
zuchtende en trillende het harde pogen
in handen en gerei, tesaamgeschoold
tot hunnen taak den bange en als lood
lag doodelijk op de bekommerden
de doffe wil, het onverwrikt gebod

J.H. Leopold, Verzameld werk

138
van den ver tronende, meedogenlooze,
van hem, den eigenzinnigen despoot.
En langzaam en met rustige voldoening
en koele rijkdom van tevredenheid
toeft hier de grijze sobere, beschouwt
de nauwgesloten voegen, onderzoekt
de richtigheid van stand der plinten, waart
over het kostbaar glanzen heen en keurt
den dichten steen, de donzen korreling
onder het glazig spiegelvlak en koestert
dit welverzorgde; dan de sluitsteen langs,
den gang der grove blokken, de gewelven
gedakt met scherpen nok, de galerijen,
den doolweg, de versperringen voorbij
sluipt hij al mijmerend en naar de grafzaal
is nu zijn trachten, naar de sarcophaag,
den loggen stander met den diepen schoot,
de rijke doodswieg, zonder breuk gehold
in purperiaspis, dan het zwart gevlamd,
geel cederhout, de kostelijke strooken
van de lavendelzwachtels en ten slot
de vorstelijke mummie; om de ranke,
gestrekte leden en den zuivren schoot
glanzend en zwart de pezen, overstrooid
met kamfer, gaaf en onverdord de huid
en der gewrichten knoop, het hooge hoofd
gemaskerd onder goudblad, dat gedeukt
en dungeplet ligt op het ongeslonken
en stout profiel; om stroeve vingeren
een groen juweel, vier diepe bloedrobijnen
zijn fonkelende.
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Aan den wand rondom
een stomme schare, wachtende onderdanen,
dralende grooten van het hof, een haag,
een arenveld van rijzende gestalten,
norsche figuren, donker opgestoken
uit wisseling van lijfgoed, zilvervloeiend,
kabbelend linnen of de strakke vlaag
van ongekrookt katoen, dat wit verblindend
en prachtig afwoei van den somb'ren gloed
der lichamen, of broederlijk gevoelde
zoele beschutting van omhullende
ruime geplooide mantels; na elkaar
in slanken gang en lenig aangetreden
als herten in het bosch de trantelstoet
der bloote voeten, de gestulpte teenen,
de enkels en hun cirkeling; ten hoofde
en voor het zijdelingsche aangezicht
het heilig letterschrift, de oud gevormde
begroetingen, het statig woordental
der machtsverkondigingen, opgesomd
in vroom zichzelf herhalen, het uitvoerig
lofspreken en de stamelende reeks
van rijke namen en verheven roem
des godenzoons.
Ook deze schildering
volgt nu de oude, vestigt zijnen zin
op haar bestand en laat zijn aandacht dolen
allengs; hij is geboeid door de symbolen
van het voormalige en hij hangt er in.
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[De dauw hangt parelen aan takken en aan blaren]
DE dauw hangt parelen aan takken en aan blaren
in kettingen en snoeren;
de kusmond van de wind, als hij ze aan wil roeren,
doet ze ontstellen, sidderen zonder bedaren
en stort ze allen neer, de wankelbaren.
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[De beek is een velijnen blad]
DE beek is een velijnen blad,
een boek, een open letterschat,
een gulden labyrinth, waarin
de vogels komen lezen, dat
de wind beschrijft,
de wolk, die overdrijft,
zet er de stippen en de tittelteekens in.
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[Mijn boom heeft kweeën tegen ooft]
MIJN boom heeft kweeën tegen ooft,
dat glanzend was en honingzoet,
De top is over en het pad
ligt afwaarts voerend voor mijn voet.
Gedronken is wat van den wijn
de klare opperbloesem is,
Er rest mij nu nog ééne slok,
een slok, die niets dan droesem is.
Een lichte lente is de jeugd,
een winter is de ouderdom,
Maar is een winter zonder meer
en brengt geen nieuwe lent' weerom.
Waar zijn de vrienden van voorheen
in fleur en frischheid hunner jaren?
Waar zijn de bruiden met de krans
en de juweelen in de haren?
Onder de aarde hebben ze al
hun tent gebracht en heengebeurd
En nu de zefir spelend heeft
de winterwa vaneen gescheurd,
Nu tilt de eerste amandelbloem
een hoofdje popelend en stout,
Een tenger, zilvren vrouwenlijf
te voorschijn uit het doodkisthout.
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En de violen zijn een lok
van zwart en muskusgeurend haar,
Dat viel, o liefste, liefste, en zeeg
onder der dagen valsche schaar.
Ik meen, de lelie is een kind,
een feeënkind en opgeleid
Tot hooge kieschheid van gevoel
en adel van welsprekendheid.
Zij heeft een gouden mond en toch,
zij mag het zwijgen niet verbreken
en van haar peinzensgrond en van
het eeuwige mysterie spreken.
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[Mijn oogen vroegen: word ik nog aanvaard?]
MIJN oogen vroegen: word ik nog aanvaard?
Zij wenkte weer: ik heb uw trouw bewaard.
-Met opzet werd mijn liefde niet beleden. Met opzet ook is dit door mij vermeden.
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[Vreemd, dat een zelfde huis bevat ons beiden]
VREEMD, dat een zelfde huis bevat ons beiden
en toch, wij durven ons niet af te scheiden,
wij durven niet alleen zijn, niet te spreken
dan lippen bevend, die niet open breken,
begonnen klagen, wenkende oogentroost,
gloed van een wang, die om zijn blozen bloost,
handen, die groeten, blikken van verzwegen
ontroerd zijn, zuchten als uit vuur gestegen.
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[God heeft een huis gebouwd en dak]
GOD heeft een huis gebouwd en dak
en zoldering bespannen strak
met kommer, druk en droefenis,
weedom er de bevloering is
en alle wanden zijn bekleed
met zorgen en met harteleed
en in betreuren ingehuld;
Hij heeft de goeden er in weggeloken
en toegesproken:
de sleutel van uw deur is het geduld.
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Laatste wil van Alexander
Dan, als ik tuimel in de kist
doodsoverwonnen en bezweken,
laat mijn twee handen zijn ontbloot
en uit de baar naar buiten steken.
Dat, als ik het paleis verlaat
en langs den grooten weg mij richt,
een elk mijn schamelte ontwaar'
en worde door mijn lot gesticht.
Hoe zulk een, die veroverd had
van aarde-oppervlak tot aan
de helle hoogten van gebergt',
de diepten van den Oceaan,
Die des turkooizen hemels vriend
en onbeperkte gunsteling
de verste grens van het heelal
in zijn grootmeesterschap omving,
En zeggen kon: mijn stalen arm
noopt de bevolkte wereld gansch,
dat hij zijn opgebrachten cijns
uitstorten moet in mijn balans,
Ziet aan! hij maakte zooveel zorg
en moeite en zooveel schats te schande
en is verloochend door zijn geld
en heengegaan met leege handen!
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Zegt overluid dit al, opdat
de drom der saamgeschoolde velen,
elk naar zijn rang in dezen dag
van onmacht en berooidheid deele.
Dat zij den kittel van het goud,
het veile, in hun ziel verslaan
en zuchten om hun eigen lot
en niet om mijn verloren gaan.
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Saadi
1
-Wat brengt gij mede uit de looverlanen
des mijmerens, uit de ontloken pracht
van uw extase en de opgegane
hemelsche bloei, wat hebt gij meegebracht? Ik had met rozen, met een rooden buit
van geurenden gevuld mijn tabberdslippen,
maar zoo bedwelmend ademden zij uit:
ik liet de zoomen uit mijn handen glippen.

2
Er wordt niets van Zijn wezen meegedeeld
dan fluisterend: Hij heeft geen evenbeeld.
De minnenden vergaan voor den Beminde,
geen, die er stervende een stem kan vinden.

3
Gij Reikende over zinnen en gedachten
en wat wij staamlend onder woorden brachten,
ons uur loopt af, ten eind gaan onze jaren
en wij zijn vreemd van U, zooals wij waren.

4
O nachtegaal, die roept en jubelt uit
zijn vol geluk, de zoete ijdeltuit:
de nachtmot kwam haar martelvlam omzweven,
zonk af zieltogend en is stom gebleven.
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[Ik zag met pronk en kostbaarheden]
IK zag met pronk en kostbaarheden
en een hooghartig oogopslaan
een pauweveer in den quoraan;
de groen en rosse strengen gleden
over den tekst, het wuft verguld
had al de bladzij opgevuld
en midden in de soeren lag
de blauwe spiegel en zijn lonken
de strakke verzen overblonken
lichtzinnig spelend met den dag
en bont juweel en wulpsch azuur
had op de letteren beslag
en overschaduwde de schriftuur.
En ik: dat op het heilig boek,
dat op de regels heet bewogen
om al wat zij behelzen mogen
van God's belofte en Godes vloek,
de onbezonnen dartelheid
zijn loozen tooi heeft uitgespreid,
dat het gebodwoord van den Heer
het bed is van een vogelveer!
En zij: laat af van aan te klagen.
Schoonheid is tyranniek gezind
en zelfgerecht en voert bewind
naar eigen wil en welbehagen!
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[Jezus, die door de wereld ging]
JEZUS, die door de wereld ging,
was in een landstad aangekomen
en had zijn ongemerkten weg
over het marktplein heen genomen
En zag een hond stroef als een wolf,
plat op de steenen, onbewogen,
wiens leven heengeweken was,
wiens Jozef uit de put getogen.
En om het kreng verrot en vocht
stonden de menschen stil en keken
en waren bits: een gierenzwerm,
die op een aas is neergestreken.
En een: de walg van dit gezicht
benevelt en verwart het hoofd
met troebelingen als een kaars
roetwalmend door de wind gedoofd.
Een ander: van dit gistend vod
en vuil het eenigste gewin
is duisternissen voor het oog
en schrik en afschuw voor den zin.
Zoo zong een ieder daar zijn lied
maar allen in denzelfden toon
en overstelpten met verwijt
en spraken bitterheid en hoon.
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Jezus zag naar het liggend dier
en sprak en zeide enkel dit
en was beschamende rondom:
de tanden zijn als paarlen wit.

J.H. Leopold, Verzameld werk

154

Mansoer El-Hallas
‘Ik ben de waarheid!’ en na steeniging
en stilgewordenzijn van stem en leven,
kroop het gemarmerd bloed bijeen en had
‘ik ben de waarheid’ op den grond geschreven.
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Duizend en een nacht
Zij kwam en droeg een wa melkwit en -zacht
en hare oogen waren ingevangen
in mijmering; de rozen harer wangen
zegenden Hem, Die ze had voortgebracht.
En ik: gij gaat voorbij en ziet mij niet,
terwijl dat ik mij geef in uwe handen
als het gewillig lam der offerande,
dat zelf zijn gorgel aan den slachter biedt.
En zij: laat af van spreken en geniet
des Scheppers gave in stilte van bezit;
wit is mijn lijf en wit is mijn gewaad,
wit mijn gezicht en wit mijn levensdraad
en dit is wit op wit en wit op wit.
Zij kwam en droeg een stroomend vlammenkleed
rood als haar hoogmoed zonder mededoogen
en ik riep uit verwonderd en bewogen:
gij, die u blanker dan het maanlicht weet,
hoe durft gij komen met een wangenpracht,
waarop de druppels onzes harten tronen,
en met het trotsch satijn der anemonen!
En zij: de morgen leende eerst zijn dracht,
nu werd de middagzon mijn bondgenoot;
rood zijn mijn wangen, rood het bloedsatijn,
rood is mijn mond, rood de gedronken wijn
en dit is rood op rood en rood op rood.
Zij kwam en droeg nachtzwart een slippenkleed
en sloeg haar oogen afwaarts van mijn schande
en ik: ziet gij dan niet, hoe mijn vijanden
uitbundig zijn over mijn diepste leed?
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O nu besef ik al mijn wanhoopssmart!
Zwart zijn uw oogen en zwart zijn uw haren
zwart is uw kleed, zwart zijn mijn levensjaren
en dit is zwart op zwart en zwart op zwart.
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Soefisch
O zoetheid van te lachen zonder mond
en zonder oogen te bezien het wereldrond!
Zit stil en reis; o zoetheid van een tocht
zonder vermoeidheid, zonder voetenwond!

1
Om 's hemels cirkelenden loop te raden
keerde ons hoofdkompas naar alle graden;
ons lichaam is gebroken als een naald
in het ontraaflen van dit streng van draden.

2
Gij, van het Goddelijk geschrift een exemplaar,
van Hoogste schoonheid een weerspiegelaar,
wat is, is al in u, vraag aan u zelven
uw wenschen, hun vervullen ook is daar.

3
Noch gij noch ik doordringt den buitenschijn
der eeuwigheid, want achter een gordijn
speelt wat ons boeit; wanneer de sluier valt,
zal er geen ik, zal er geen gij meer zijn.

4
Voor wien de glans des Oppersten omspeelt,
is koning rijk noch bedelaar misdeeld,
hij kent der schepselen verborgen zin
en weet: de mensch is Godes evenbeeld.

5
Over het blad des levens als een stift
schrijven wij angstig onzer zorgen schrift,
in dezen oeverloozen oceaan
verlaten golven in verloren drift.
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6
Het hart - een gierig vuur, dat ons verbrandt,
het lijf - doelwit van kwalen allerhand;
ziet gij, hoe tegen ons berooid bestaan
de dood hier, ginds het leven samenspant?

7
Dan ben ik licht, den hoogsten zon te boven,
dan ga in diepste duisternis ik dooven.
Mijn ziel rijst hemeluit, mijn lijf is hier Wat moet ik, Heer, wat van mijzelf gelooven?

8
Des harten deemoed is des wijzen glans
en simpelheid is overdaad bijkans;
zet u niet neder aan het boveneinde,
de lichtste schaal gaat hoog van den balans.

9
Al mijn verdiensten als verwijten klonken,
toen er een Hoogste straal heeft toegeblonken;
des morgens tooide zich de nenufar,
des vollen daags is hij omlaag gezonken.

10
Hoe meer gekleed, hoe naakter ik mij vind,
hoe dichterbij, hoe minder toegezind;
goddelijk licht, verbijsterende luister,
hoe meer ik zie, hoe meer word ik verblind!

11
Wie van zich deed elk wenschen, alle hopen,
hem ging der dingen wijze schikking open;
de wereld laken is de wereld zoeken,
wie afgeeft op de waar, verlangt te koopen.
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12
Hoe ook het lot met kwelling u mag slaan,
wees stil, gij maakt het erger, laat begaan;
wie duwt de golven van de zee terug?
het pogen zelf doet weer een golf ontstaan.

13
Zoolang de zon gaat langs de lichtwarande,
zullen er dagen zijn van vrees en schande;
wie reinheid zoekt, zal angst en kommer vinden,
de spiegelslijper zelf heeft zwarte handen.

14
Het antwoord en al het verweer van dezen
zal arbeid, eenzaamheid en zwijgen wezen;
dit bij zijn leven, maar na zijnen dood
dan wordt hij door zijn werken uitgewezen.

15
O wereld, die zoo zeer subtiel en fijn
te duiden weet den uiterlijken schijn,
houd u daaraan; hoe zou het vol doorgronden
uw zelfgenoegzaamheid noodlottig zijn!

16
Hoe kort ook, omgang is een fel venijn,
één korrel opium vergalt den wijn,
wij derven andren niet; ons is genoeg
de eigen smart om ons verdorven zijn.

17
Hij minacht mij, wiens eigen wezen min is
en hij vindt goed, die zelve goed van zin is;
wie anderen bespreekt, bespreekt zich zelf,
er komt niet uit de kruik dan wat er in is.
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18
O heb den blik der armen niet gemeden,
dat gij niet wordt geschuwd in hun gebeden;
het split der tarwekorrel is een schrift:
één helft voor u, voor anderen de tweede.

19
Een wenk en sierwilg noch cypres verpoost
noch doornen noch der rozen oogentroost;
met zon en maan als schepels meet de ploeger
des hemelakkers zijnen levensoogst.

20
Stil op mijn bed terneergeslagen schrei ik
of opgeschrikt in wanhoopsvlagen schrei ik;
een kind, dat jammert om zijn liefst verlies,
zoo over mijn vervlogen dagen schrei ik.

21
Zij leefden, stierven; waren jong onwijs
en werden zat van zorg en kwalen grijs;
in dezen stroom van hitte en van kou
liepen ze als water, zijn gestold als ijs.

22
De tijd maakt vaal, onoogelijk en krom
en breekt er alle kracht en brengt ze om;
ik riep: is er iets triesters dan de dood?
het klonk: de ouderdom, de ouderdom.

23
O tijd, waarin mijn smachten ligt, voorbij,
toen nog mijn hart was zacht en licht, voorbij,
lente des levens, lokkend spel en wuft
als droomen, mijner nachten licht, voorbij.
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24
Uit kemeltenten, uit den koningszaal
geordonneerd tot sterven allemaal;
al wat er leeft onder dit luchtgewelf
drinkt zijn bezwijmen uit de doodsbokaal.

25
Pulver en doffe asch werden de vromen
en los en zwervende zijn hun atomen;
ai, welke wijn is dit, van zulke kracht,
dat hij hun elk bezinnen heeft ontnomen?

26
Een sultanaat met pracht van janitscharen,
de diepst bezonkene der wichelaren,
een vrouwenjager, een anachoreet,
twee dagen tijdsverloop, een vage mare.

27
O roes der jeugd, toen ik mij moest vergapen
aan niets en was als blind en doof geschapen;
ik leefde in dommeling van zinsbedrog,
ik ben ontwaakt en nu moet ik gaan slapen.

28
De draden van uw wil zijn thuis gebracht
bij anderen dan bij uw zwakke kracht;
plan en gebeuren zijn als dobbelsteenen:
in uwe hand wel maar niet in uw macht.

29
De zon, die bliksemt in zijn sterke vuren,
rein en onrein zal hij gelijk verduren;
geen vuil beklijft voor vasten hemelglans,
geen zuiverte kan zuiverte verpuren.
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30
Dan als verschijnt de Heer van dezen hof,
den grooten toorn, den kleinen eer en lof;
het licht des daags breekt door en de planeten
vergaan maar zichtbaar wordt het zonnestof.

31
Kom tot mij, tot mijn hart, dat trilt als loover,
vaag weg den angst en al zijn voorgetoover;
ik zeg, ik zeg U, ik weersta niet meer,
o God, laat mij niet aan mijzelven over!
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Tweede deel
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aant.

Albumblad
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[‘Ik ben de perken langs gegaan]
‘Ik ben de perken langs gegaan,
de bocht der zonnige terrassen,
de nauw bewogen siergewassen,
de koele stammen van den laan
en heb de loten en de twijgen,
de weeke stengelen geplukt
en wat mijn handen konden krijgen
mij toegehaald en aangedrukt
en in mijn armen liggen schoven
van alle rijkdom, die ik brak,
een schat mijn eigen wensch te boven
en wie ik liefheb, krijgt een tak.
Hangkelken, wufte overvloed,
een wolk van vlinderende bladen,
azalea's in onbeladen
voortvluchtigheid, o lichte spoed
der bengelingen, vreugden eêl
van rood en blank en guldengeel,
in een gelukkige overmoed
terecht gekomen naast den gloed
van somber starende pioenen,
de krank gaande aan een onvervuld
verlangenszeer, dat als een schuld
brandt in de vurig vermillioenen.
En ook het weelderig verschijnen,
de driftig fladderende dozijnen
van lila rhododendrontrossen,
gekrenkt, gekreukeld in de losse
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lipbladen en geplooide zij
in weidsche achteloosheid; zij,
als een gedrang, een optochtstoet
van duizend rijke sleepgewaden
aan statigen, die nader traden,
verpand en vallende te voet,
toernooi van stoffen en satijn,
waar op tapijten en estrade
met slanken gang naar buiten traden
vorstinnen vele in gloênden schijn
van kostbaarheid, het zwaar belast
brokaat in plooien opgetast,
in breuken overvallend, schoon
bezet met het aloud patroon
van openbarstende granaat,
het bloesemende incarnaat,
geribde Byzantijnsche stoffen,
bezonken kleur, onovertroffen
van teekenwerk, diep karmozijn
waarover zwarte kant, fluweel
van omberbruin tot smeltend geel
omhullend met gebogen lijn
de grenzen van dit trotsch geheel.
En in hun midden Blanchefleur
bewegende in heur
nog onbevangen zijn; het haar
in afgehangen vlechten, waar
een dunne gouddraad in mag wezen,
blank atlas is het kleed van deze,
dat stroef van rimpels is en kreunt
om haren leest, nu dat zij leunt
op het balkon en overboog
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het donkere violenoog
op het gewoel beneden haar,
de zonneschitteringen klaar
gekaatst op rusting en het wit,
waarin de dag gevangen zit,
de blauwte van beloopen staal,
der maliën wemelend metaal,
gericheld borstkuras omwonden
met zijden sjerpen los gebonden,
scherpte van bliksemend helmet
trotseerend fier op zij gezet,
gewieg van pluimen en het wuiven
van struisgevederte en kuiven
van paardehaar, baret,
het al in wimpeling-omhuiven
en schaûw van vanen en blazoen
uitwaaiend in het lentseizoen. In blauwe hemelen daarneven
de leliën onverlet gebleven,
gestolten in het eenzaam wit
teruggezonken en bevrozen
naast het blozen
der andere bloemenvreugd van dit
besloten in het Zuien
met witten omgang, muur en puien
en pilaren; violier
en stokroos hebben er vertier
en woekerende slingerplant,
hoog opgerichte bloesemstand
die er de dichters vergezelt,
de zieners gaande door hun veld
en begeleidend vindt het zelfde
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van eigen bloei in de gewelfde
trekken van het mat aangezicht
de wangen
met in blos behangen
oogenlicht
en dit hun wezen stil verhit,
uitbundig iets om het bezit
hun toegebracht, de mogelijkheden
die overstelpend zich voordeden,
al deze ontluiking van hun geest
verwondering voor hen zelf het meest.
Of strenger wel en afgebroken
de brozen stengels, de gekrulde
met goud en opgevulde
en ingestoken
in bronzen vaas en neergezet
op zwart en wit geruite vloer
en naast een venster met contoer
van ronde bogen, waarin bleek
de gansche ligging van de streek
geopend stil zonder gerucht
onder een lucht
met helderheid als porceleinen
en zichtbaarzijn ook van het kleine,
de ranke boom getakt, gebladerd,
de waterbeken fijn gëaderd,
het weidend vee, een <valk die vloog,>
de heirweg, waarlangs zich bewoog
het landvolk en de lange rij
van buitenlandsche koopvaardij,
en aller denken en gezicht
naar deze torenstad gericht,

J.H. Leopold, Verzameld werk

169
waar in kruisgangbogen
en overtogen
Umbrische schaduwen nederdaalde
de ernstige engel en verhaalde
het opdrachtswoord en zij, der vrouwen
bedachtzaamste en koel en straf
terugzonk in de rechte vouwen,
met dunne lippen antwoord gaf. Als laatsten, ietwat afgezonderd
in het hooghartig violet
geweken en terzij gezet
campanula's met talloos honderd
klokmonden, donker aan den zoom
en oever van hun klankenstroom,
maar dieper in het schemerbleeke
des binnensten is ingegrift
het kenmerk van een grillig schrift,
een bont en geheimzinnig teeken,
een talisman, die mag gaan spreken
van wiegelende palankijnen
buiten in heete zonneschijnen
en onder palmen en pandaan
princelijk uitgele’ gedaan
op steigerende Arabier
met zielvolle oogen en een zwier
van zacht gegolfde staart en maan,
of achter hangende gordijnen,
dofzwarte trijpen, kwasten, koord,
klissen en franje en
voor houten tralievensters, hier
een lichte streep, een enkele kier
verkoelend temperen; halve dag
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op marmervloer en vochtbeslag
of een blauw tegelmozaiek
glazuren, waarop wordt
goudmunt aan één met fijn muziek
tot een verpoozen uitgestort,
ivoor getoond en opgetast
blond stofgoud, nardus in albast,
bestoven wierook, het aroom
van cassia en cinnamoom
en pardelhout daar
ebbenhout en sandel,
saffierenoogst van Coromandel
en parelen van Malabaar,
<en> al de schatten en de praal
van een mooi Oostersch sprookverhaal.
Dit voor mijn wereldsche vriendinnen,
maar voor de stilleren van zinnen
heb ik uit meer beloken rijken
de rustigeren, huns gelijken:
de sobere anemonen, spel
van ademen en lichte winden,
maar voor den peinzensgeest beminde
verblijven en verpoozingcel,
waar tusschen effen strakke wanden
als achter een besloten glas
een koesterende intrek was,
een welbehagelijk belanden
met temperend de ernst, die stond
op den dof-zwarten ondergrond,
geronnen vlek, die overspande
den boôm. Hier tegen aan gelegd
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om het onschuldige, dat het zegt,
om het lief jong-verbaasde blauw
een toefje eereprijs, het nauw
opmerkelijke ding, het zwartje
van randen met een spierwit hartje,
het open en aanvallig kruid
op dienen en op vriendschap uit.
Dan anjers, zoo fijn uitgeveerd,
alsof door lichte wimpers tuurden
twee oogen, binnenwaarts bestuurden
en tot zich zelve ingekeerd;
heliotroop in zoeten plicht
verdiept en fronsend van gezicht,
in de gesternten ingewijd
en langzaam tellende den tijd;
de tulpen en hun kolenvuur,
het koesterende; of kostbaar puur
de orchidee, die schenkster is
van het fantastische, berberis
uit droomerige duinstreek, bramen
wier ranken zwierden
uitgevierde
verbeeldingen en ook zij kwamen
uit ongestoorde wildernis;
goedgunstige margeriet, de troost
voor de bedroefden en een oogst
nadenkende violen. Boven
dit onderscheidenlijk beloven
de sombere papaver, zwaar
van slaap en droomen en gevaar
die in een zelfden beker bood
het tweetal leniging en dood,
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diepzinnig gif; als afgedaald
uit lichte hoogten vlinderbleeke
acacia's hier neergestreken
en uit den hemel weggehaald,
noppen
droppen,
gudsing, waarop is heengeleid
de edele eentonigheid
van regenweer en donkere dag,
wanneer in de geruste woon
het welbehagen is, ofschoon
vloeit de nederslag,
als in den duisterenden hoek
een licht is op bezoek
<beschouwelijkheid, o tegenstrijd
met buiten waar de regen glijdt
in stompen dag. Als laatste en slot
van deze peinzenden en tot
beëindiging verkozen
nachtcactus rustende en breed,
onroerbaar teeder in het wreed
der stekels broze,
gespreide schemering, die school
om een hart van verweer, dat hoedt
geheimen onverbrekelijk
voedt
eigen dingen onuitsprekelijk.’>
-En de ontlokene, de rozen,
waar zijn de roode rozen, waar?
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triomf en lof en opperst blozen
van het voldongen zomerjaar.
Een levenstoppunt uitverkozen
van voorrecht is hun toegestaan
en op hen ligt het sprakelooze
van hoogste invervullinggaan.
Maar ook, hoe is in dit ontplooien
een andere erkentenis bereid:
verwelken wordend uit voltooien,
des zomers dubbele wezenheid.
Het glorievolle openkomen,
dat versch nog en ontkiemensnat,
het voelt zich alree afgenomen
en moe en welhaast stervenszat.
Geboorte en dood, o wonderbrooze
afgrenzingen en naast elkaar,
verval gelegd in schoonste blozen,
waar zijn de roode rozen, waar? ‘De rozen en hun purpervracht,
de donkere met het bezwaren
van geuren en ontroerend staren,
met het verraad der doornen, pracht
met hachelijkheid en angst gepaard,
de wankelen worden nog bewaard
voor wie er later wel te vinden,
maar ik heb voor mijn andere vrinden
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de gulle bloesems van de linden,
de kunstelooze eglantier,
de frissche reuken van den vlier
en al het simpelere, buit
van bosch en wei en akkerrand,
van wandelen in open land
met fel gesprek en stoeien uit,
met tandelachen in den wind
en blinkende oogen: kruizemunt,
lavendel, duizendguldenkruid,
de paardebloem, zijn uitstaand pluisje
een tent, een mooi, mooi binnenhuisje,
en zie ook in eenvoudige woon
o welk een fijn en glinstrend schoon;
reukgrassen grijs van zaad bestoven,
ranonkels, sleutelbloem, de grove
kruisdistel en het teer plantsoen
van klokjes, in het wit en groen
de vroege boodschap opgevouwen
en de latente lente, rouwen
van paarse klaver, marjolein
en de gezonde meidoorn blank
en bruin op éénen tak en frank
van omgang: in het speelsche klein
boschranken, madelief, het frissche
meizoentje, zonder af te wisschen
op lippen op te vangen; winden
om de lichtzinnigen te binden
uit netels vinnig weggehaald
en prompt met heete pijn betaald,
de bleeke scheerling, groene ruit,
rietstengels sluimerende fluit,
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russchen en bies, waarover vliegt
d'ijsvogel en in halmen wiegt
zijn smaltjuweel; uit barre zanden
de thym, vazal der zonnebranden,
nachtschade, malve, brem de gele,
steenbreek, al de veldbloemen vele
en moet het dan wat rijkers zijn,
de sterren van den struikjasmijn,
alles tesamen met een hort
hun voor de voeten uitgestort.
En dan, dan is er nog een gang,
begrepen en gewild sinds lang
en waar de innerlijke trek
heen wees, het plechtig ziekvertrek;
en in den draden-dag en dit
satijnen licht en in het wit
van lakens en plafond en muren
en al hun onveranderd duren,
breng ik tot wijziging van deze
het toevertrouwen en genezen,
de welverzekerdheid en fleur
van purper en oranjekleur
en van mijn eigen donker wezen;
en druk in oude en smalle hand,
begin van slinken en verwelken,
de pracht van kronen en van kelken,
de teere ontplooiing van de plant;
en bij de bloesems altijd weer
hernieuwd en stralend als weleer,
de reuken eender zoet gebleven
als in de jonkheid van het leven
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verlangzamen en zachter gaan
de zielsgedachten, zien het aan,
de drom der dingen, het gebeuren
elders en hier, met een bespeuren
alsof het leven stil mag staan
en ware alle tijd vervloten
tot een zelfd' oogenblik, omsloten
ten nauwste en zich gelijk gebleken
en eng en dat was glad gestreken
van alle voorval...
Na het deelen,
het einde van mijn ommegang
zet ik de restenden eerlang
met tak en blad en groene stelen
recht in een helder waterglas
tegen den ruit in het kozijn
geheven in den daglichtschijn,
dat er het rank en dun gewas
getuigt van buiten, dat het hier
de boodschap brengt van God's natuur,
alom vermogend, arbeidzaam,
bestendig...
Door het open raam,
waar lenteachtig is de lucht
en wolkenwit, dringt het gerucht
van kinderstemmen in de straat,
een lustig spel, dat verder gaat
met kreten en dooreengewoel
van klanken... zoet, dat ik herken,
boeiing en aandacht... en ik ben
teruggezonken in den stoel
om wat hieruit komt toegevlogen,
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en heb het hoofd gebogen...
-------En in mijn armen liggen schoven
van alle rijkdom, die ik brak,
een schat mijn eigen wensch te boven
en wie ik liefheb, krijgt een tak.’
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Vroeger: Albumblad uit De Gids
‘Ik ben de perken langs gegaan,
de bocht der zonnige terrassen,
de flauw bewogen siergewassen,
de koele stammen van den laan
en heb de loten en de twijgen,
de weeke stengelen geplukt
en wat mijn handen konden krijgen
mij toegehaald en aangedrukt.
En in mijn armen liggen schoven
van alle rijkdom, die ik brak,
een schat mijn eigen wensch te boven
en wie ik liefheb, krijgt een tak.
Hangkelken, wufte overvloed,
een wolk van vlinderende bladen,
azalea's in onbeladen
voortvluchtigheid, o lichte spoed
der bengelingen, vreugden eêl
van rood en blank en guldengeel,
in een gelukkige overmoed
terecht gekomen naast den gloed
van somber starende pioenen,
de krank gaande aan een onvervuld
verlangenszeer, dat als een schuld
brandt in de vurig vermillioenen.
En ook het weelderig verschijnen
de driftig fladderende dozijnen
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van lila rhododendrontrossen,
gekrenkt, gekreukeld in de losse
lipbladen en geplooide zij
in weidsche achteloosheid; zij,
de gansche opschudding van het blad,
onrust en angst, zwellende haast,
het lispelen, dat door hen blaast:
als nymfen vluchtend langs een pad,
als een gedrang, een optochtstoet
van duizend rijke sleepgewaden
aan statigen, die nader traden,
verpand en vallende te voet,
toernooi van stoffen en satijn,
van luusterglansen zonder tanen
tehuis in bocht en vlakke banen
van praalrok en vertugadijn;
fulpmantels met figurensier
en gazen, weefsels van Kasjmir,
damast, de ongetelde krooken
van goudbrokaat, de sneeuwen strooken
van kant, battist en passement,
hoofdsluiers, uitgespannen tent
om oogengloed en blos der wangen,
gestreken linten, boezemspangen,
haarsnoeren, tressen, keurs en huiven,
het al in wimpeling-omwuiven
en schaûw van vanen en blazoen
ritselend in het lentseizoen. In blauwe hemelen daarneven
de lelieën, onverlet gebleven,
de slank gerezenen, witte haag
om tuinen, waar de diere dingen
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op kwamen en gepreveld hingen
ook zelve zij fluisterensgraag;
de statigen, die tevens meenen
het innigste en toegang verleenen
tot perken, hoven in het Zuien
met witten omgang, muur en puien
en boogpilaren; violier
en stokroos hebben er vertier
en woekerkruid; boven de hoofden
der kelken, de bebloemde velden
gezichten warende, de zelden
aanschouwde, altijd toebeloofde,
verzonkene en toch terstond
toekomend zonder tusschendingen,
die hun groot naderen begingen
en toevend met praegnanten mond
beefden in overduisteringen;
tuin, waar de jonge dichters in
hun puren rijkdom en gericht
naar donker en verscholen licht,
de wijzen en de dronken zin
der zieners was, nu ingenomen
door deze vrede en eendracht hier,
dit bezig zijn van plant en dier
en tot een éénheid samenkomen;
prieelen, waarheen zich begaf
de engel met de bloemenstaf,
die er de boodschap kwam bezorgen
in een schoon Florentijnschen morgen
ontmoetende de schuwe maagd
in stroef weerhouden ondervraagd,
in zoet tevreezijn opgeborgen. -
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Als laatsten, ietwat afgezonderd
in het hooghartig violet
geweken en terzij gezet
campanula's met talloos honderd
klokmonden, donker aan den zoom
en oever van hun klankenstroom,
maar dieper in het schemerbleeke
des binnensten is ingegrift
het kenmerk van een grillig schrift,
een bont en geheimzinnig teeken,
een talisman, die mag gaan spreken
van prinsen, ruiters, palankijnen
struisen en kemels, warenlast,
strengbalen, sandel opgetast,
khol, stofgoud, nardus in albast,
pauwveeren, gloeiende weerschijnen,
bestoven parelen, robijnen
en al de schatten en de praal
van een mooi Oostersch sprookverhaal.
Dit voor mijn wereldsche vriendinnen,
maar voor de stilleren van zinnen
heb ik uit meer beloken rijken
de rustigeren, huns gelijken:
de sobere anemonen, spel
van ademen en lichte winden,
maar voor den peinzensgeest beminde
verblijven en verpoozingcel,
waar tusschen effen strakke wanden
als achter een besloten glas
een koesterende intrek was,
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een welbehagelijk belanden
met temperend de ernst, die stond
op den dof-zwarten ondergrond,
geronnen vlek, die overspande
den bôom. Hier tegen aan gelegd
om het onschuldige, dat het zegt,
om het lief jong-verbaasde blauw
een toefje eereprijs, het nauw
opmerkelijke ding, het zwartje
van randen met een spierwit hartje,
het open en aanvallig kruid
op dienen en op vriendschap uit.
Dan anjers, zoo fijn uitgeveerd,
alsof door lichte wimpers tuurden
twee oogen, binnenwaarts bestuurden
en tot zich zelve ingekeerd;
goedgunstige margeriet, de troost
voor de bedroefden en een oogst
nadenkende violen. Boven
dit donkere een licht-beloven,
een duisterenden klem verbreken,
een schemervlucht, hier neergestreken,
acacia's, bevende droppen
geweld uit ceder-bruine noppen,
gudsing, waarop is neergeleid
de edele eentonigheid
van zilveren regen, als de dag
in zijn eenzelvig traag gedrag
het aadmend denken binnenleidt
in hemelen, die open lichten,
schat van gevoelens en gezichten
schietend en nieuw; o verder reiken,
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vermeesteren en overslaan,
lillende perken van bestaan,
die onderdoen en zwichtend blijken
en laatste zijn!... Dan als een slot
voor de vertrouwderen en tot
herkenning de gezonken geuren,
het zwaar en alom te bespeuren
aan wezig zijn der tuberozen
en voor één enkele uitverkozen
nachtcactus, rustende en breed,
onroerbaar teeder in het wreed
der stekels, stilgeboren vreemde
van bleeke schijnselen omzweemde,
als dreef er in onwezenlijkhêen
de eenzame in haar lot alleen.’
-En de ontlokene, de rozen,
waar zijn de roode rozen, waar?
triomf en lof en opperst blozen
van het voldongen zomerjaar.
Een levenstoppunt uitverkozen
van voorrecht is hun toegestaan
en op hen ligt het sprakelooze
van hoogste invervullinggaan.
Maar ook, hoe is in dit ontplooien
een andere erkentenis bereid:
verwelken wordend uit voltooien,
des zomers dubbele wezenheid.
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Het glorievolle openkomen,
dat versch nog en ontkiemensnat,
het voelt zich alree afgenomen
en moe en welhaast stervenszat.
Geboorte en dood, o wonderbrooze
afgrenzingen en naast elkaar,
verval gelegd in schoonste blozen,
waar zijn de roode rozen, waar? ‘De rozen en hun purpervracht,
de donkere met het bezwaren
van geuren en ontroerend staren,
met het verraad der doornen, pracht
met hachelijkheid en angst gepaard,
de wankelen worden nog bewaard
voor wie er later wel te vinden,
maar ik heb voor mijn andere vrinden
de gulle bloesems van de linden,
de kunstelooze eglantier,
de frissche reuken van den vlier
en al het simpelere, buit
van bosch en wei en akkerrand,
van wandelen in open land
met fel gesprek en stoeien uit,
met tandelachen in den wind
en blinkende oogen: kruizemunt,
lavendel, duizendguldenkruid,
reukgrassen grijs van zaad bestoven,
ranonkels, sleutelbloem, de grove
kruisdistel, thym en marjolein
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en de gezonde meidoorn, blank
en bruin op éénen tak en frank
van omgang in het speelsche klein;
de ongewisse heggewinde
om de lichtzinnigen te binden,
nachtschade, malve, brem de gele,
steenbreek, al de veldbloemen vele
en moet het dan wat rijkers zijn,
de sterren van den struikjasmijn,
alles tesamen met een hort
hun voor de voeten uitgestort.
En dan, dan is er nog een gang,
begrepen en gewild sinds lang
en waar de innerlijke trek
heen wees, het plechtig ziekvertrek;
en in den draden-dag en dit
satijnen licht en in het wit
van lakens en plafond en muren
en al hun onveranderd duren,
breng ik tot wijziging van deze
het toevertrouwen en genezen,
de welverzekerdheid en fleur
van purper en oranjekleur
en van mijn eigen donker wezen;
en druk in oude en smalle hand,
begin van slinken en verwelken,
de pracht van kronen en van kelken,
de teere ontplooiing van de plant;
en bij de bloesems altijd weer
hernieuwd en stralend als weleer,
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de reuken eender zoet gebleven
als in de jonkheid van het leven
verlangzamen en zachter gaan
de zielsgedachten, zien het aan,
de drom der dingen, het gebeuren
elders en hier, met een bespeuren
alsof het leven stil mag staan
en ware alle tijd vervloten
tot een zelfd' oogenblik, omsloten
ten nauwste en zich gelijk gebleken
en eng en dat was glad gestreken
van alle voorval...
Na het deelen,
het einde van mijn ommegang
zet ik de restenden eerlang
met tak en blad en groene stelen
recht in een helder waterglas
tegen den ruit in het kozijn
geheven in den daglichtschijn,
dat er het rank en dun gewas
getuigt van buiten, dat het hier
de boodschap brengt van God's natuur,
alom vermogend, arbeidzaam,
bestendig...
Door het open raam,
waar lenteachtig is de lucht
en wolkenwit, dringt het gerucht
van kinderstemmen in de straat,
een lustig spel, dat verder gaat
met kreten en dooreengewoel
van klanken... zoet, dat ik herken,
boeiing en aandacht... en ik ben
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teruggezonken in den stoel
om wat hieruit komt toegevlogen,
en heb het hoofd gebogen...
-------En in mijn armen liggen schoven
van alle rijkdom, die ik brak,
een schat mijn eigen wensch te boven
en wie ik liefheb, krijgt een tak.’
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Oostersch III
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[O, dat de bloemen onzer jeugd]
O, DAT de bloemen onzer jeugd
het hoofd weer gingen beuren
en dat, Buthaina, keeren mocht
het vroegere gebeuren;
dat wij weer woonden dicht bijeen,
als het te wezen placht,
uw stam afgunstige nabuur was
op wat gij mij toebracht.
Kom ooit, kom ooit, Buthtaina weer
ik uw ontmoeten tegen?
wij beide twee van liefde vol
zooals een wolk van regen;
als jonkman lag ik in haar net
en tot op dezen dag
mijn liefde is groeiend meer en meer,
mijn liefde en mijn beklag.
Mijn lange leven bracht ik door
wachtend, tot zij zou spreken;
de blos, de lichte bloesemen
zijn van mijn wang geweken;
maar nimmer dat ik het verduur,
als zij mij af zal slaan,
mijn hart is onvergankelijk,
wat anders mag vergaan.
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El-Ma'Arri
Leg in uw hand mijn hand om saam
het noodlot te begroeten,
tevredenen, dat wij ten lest
de doodsnik geven moeten.
O levensdrank, hoe bittere smaak
en nasmaak is de uwe
bitter om in den mond te doen,
bitter om uit te spuwen.
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[Wat slinks verkregen]
‘WAT slinks verkregen
en langs omwegen
bemachtigd en genaast is, kan
zulk goed gedijen? is het dan
den ander niet een walg en staat hem tegen?’
Mijn zoon, mijn zoon, gij kent de wereld slecht,
hij heeft daar niet de minste hinder van
en verder, het is niet voor niets gezegd,
dat ‘wie in het bezit is, woont in het recht.’
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[Omgang met menschen, nabuurschap]
OMGANG met menschen, nabuurschap:
een sleepend zeer, een chronisch lijden;
O zegening dan van de koorts
met zieke en met gezonde tijden.
Met moeite en zichgeweldaandoen
komt er een luttel goeds tot stand,
De ongerechtigheden doet
hun eigen grondaard aan de hand.
Waar zijn, waar zijn de stroomen nu
van mildheid gul en goedertieren?
Zij leeuwetelgen? ach ik zie
hyena's slechts en lage dieren.
Hun hout geeft bij verbranden geur
van myrrhe en van olibaan,
Maar op den tand van barre nood
voelt het als flint en kiezel aan.
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[Des werelds vuil is uitgestort]
DES werelds vuil is uitgestort
op alle schepselen; het wordt
gespild, gesprenkeld rijkelijk
op hoog en laag gelijkelijk
en de geringste is besmeurd;
de onverzorgde weduwvrouw,
die van haar poover weefgetouw
amper een karig dagloon beurt,
zij wordt gehekeld en verscheurd
en des bemorsens waard gekeurd.
Wie is gerecht en kan bestaan?
Van alle wezens wijd en zijd
is in verguizingslust en nijd
het menschdom bovenaan.
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[Vereer den zon om strakgespannen schijn]
VEREER den zon om strakgespannen schijn,
de maan met licht en donker, zonder tanen
de sterren, die hun lange hemelbanen
omgaan en nimmer achter adem zijn.
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[Christenen, Joden, Parsen, Moslemin]
CHRISTENEN, Joden, Parsen, Moslemin,
zij dolen allen; voor wie toe wil zien,
vervalt de gansche menschheid slechts in tweeën,
twee soorten enkel worden er ontdekt:
intelligente menschen zonder vroomheid
en vrome menschen zonder intellect.
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Hafiz
Waar werd van zulk een wijzen geest vernomen
dat hij de taal der lelie mag verstaan,
te vragen, waarom zij is heengegaan
en waarom weer zij is teruggekomen?
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Hafiz
Lichtere schimmen, schuivend blarenrond
in stil verkeer bijeen over den grond,
over de zerken; rozelaren toonen
hun teekenen: dwarsbanden lang gerekt,
de slanke bocht, de kronkelen in schoone
verwarringen en toeval des omvangens
en de cypres, de welgewenschte, legt
‘zijn kalme schaûw over het stof van mijn verlangens.’
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[Mijn hart neemt velerlei gestalten aan]
MIJN hart neemt velerlei gestalten aan:
een kloostercel den monnik toebedeeld,
een marmertempel met een afgodsbeeld,
steppen en weiland, waar gazellen gaan,
een schaakspelbord, zwartbont en recht en schuin
doorsneden en de statige figuren
zijn schuivende en kruisen op dit plein,
een boezemdoek, dicht bij de harteklop
houdt zij de luwten en de schatten op,
het kroesje van den bedelaar, de steen
van de Kaa'ba en gebed er heen,
en met ontzag en hoogheid aangedaan
de Torahtafelen en de Koraan.
Al dit en meer; want liefde is mijn geloof;
waar ook de kemels van haar uittocht keeren,
o rustpunt in dit wuft vagabondeeren:
mijn is het ware en eenige geloof.
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[Ik wil gaan schuilen in mijn eigen woorden]
IK wil gaan schuilen in mijn eigen woorden,
onzichtbaar zijn in mijn verliefd gedicht,
dat ik haar mond mag kussen, als wellicht
zij zingt en over open lippenboorden
de sylben komen van des onverhoorden
verlangens sidderende zielsbericht.
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[Des waterdruppels helderte doorturend]
DES waterdruppels helderte doorturend
besefte ik den wereldoceaan
en zonnestofjes in hun spel beglurend
heb ik het wezen van de zon verstaan.
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[Uw ziel, mijn ziel: iets, dat twee namen heeft]
UW ziel, mijn ziel: iets, dat twee namen heeft;
al uw bestaan wordt door mij meegeleefd;
wie spreekt dan tusschen ons van mijn en dijn,
waar, ‘gij en ik’ niet splitst maar samenkleeft
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[Ik ben niet ik, gij zijt niet gij; o zekerheid bezeten]
IK ben niet ik, gij zijt niet gij; o zekerheid bezeten!
want ik ben gij en ik, gij ik en gij; o weten!
Zeg dan als laatst volmaken, schoone van Chotaán,
of gij wellicht meer ik, of ik meer gij mag heeten?
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[‘In macht'ge jeugd vurig en waanzinvol]
‘IN macht'ge jeugd vurig en waanzinvol;
in dagen tot bezadiging bedaard
warm en van ronden aard;
in fulpen ouderdom
vermurwd en zachtgeworden, in nuances fijn
en van een bijna bovenaardsch volkomen zijn.’
Wie wordt bedoeld? Van wie zijn de onderscheiden
phasen des levens aldus opgeteld
en nagegaan en in het licht gesteld?
In het de wijn? is het de dichter? Beide.
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Saadi
Nacht om den tuin en gij zijt neergezeten
onder den lommerboom, uw lieveling.
O bitterheid, die door het diepste ging:
cenzaam te zijn, alleen en zich miskend te weten.
En toch, in u ook stormt de aandrift op
tot groote dingen of ook maar tot dit:
de liefste te voldoen in stil bezit,
in stom geluk rustig gevoerd ten top.
Aanzie de bloemen van den struikjasmijn,
de bleeke sterren in den nacht der blaren,
aanzie het blank geheim, dat zij verklaren,
aanvaard de lessen, die hun gave zijn.
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[Haar hoofd zonk op uw borst neer; weeke handen]
HAAR hoofd zonk op uw borst neer; weeke handen
zoeken de uwe, oogen zijn gesloten,
een boezem schokt en woelt; nu gaat ontblooten
een smartenvolle lach de parels harer tanden.
O wacht, o wacht en neem haar lippen niet terstond,
dat niet de lach verdwijnen mag, de smartenmond.
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[Een vriend is niet, die u aan 't hart wil sluiten]
EEN vriend is niet, die u aan 't hart wil sluiten
in uw geluksuur en zich niet genoeg doen kan,
maar die den balling bij zich binnen roept en dan
de deur toeslaat tegen de wolven buiten.
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[Geef aalmoes aan den arme en veracht]
GEEF aalmoes aan den arme en veracht
den ‘zoon des wegs’ niet, die er tot u kwam,
maar stook den haard en lok een rosse vlam,
die als een veulen dartelt in den nacht.
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[Zalig de ziel: die zzn een medeziel]
ZALIG de ziel, die aan een medeziel ontvangst mocht schenken,
weldoen den toevlucht zoekende en als een vorst bedenken.
O kostelijke keuken, etenspot gebenedijd,
die hebt met lafenis den onverwachten gast verblijd!
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[Legt gij niet door het loon van uwe vruchten]
LEGT gij niet door het loon van uwe vruchten
een weinig zoetheid in der menschen mond,
zorg, dat als van een wilg men uit mag rusten
op uwer takken schaduwgrond.
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[Geef voer aan duiven, kwartels en patrijzen allen]
GEEF voer aan duiven, kwartels en patrijzen allen
en een maal zal een phoenix in uw netten vallen.
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[De booze daad vliegt over duizend mijlen]
DE booze daad vliegt over duizend mijlen,
de goede werken gaan de poort niet uit.
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[Ma'an ibn Zaida had een groot land]
MA'AN ibn Zaida had een groot land
bestuurd als leengoed van de Omejjaden,
maar toen de heerschappij aan het geslacht
der Abbasiden kwam en in den strijd
tegen de overweldigers hij zich ten zeerste
had onderscheiden, moest hij vluchten; hij verhaalt:
Een groote som had Al Mansoer gesteld
voor ieder, die mij tot hem voeren wilde,
en door zijn mannen werd ik nagezet
en opgespeurd des nachts en in den middag,
totdat de zon mijn aangezicht verschroeid,
mijn wangen in hun vel gerimpeld had.
Ik trok een mantel aan uit wol geweven
en een kameel besteeg ik, want ik wilde
naar de woestijn gaan en aldaar verblijven.
Maar toen ik Bagdad uittrok door de Harbpoort,
zag ik, hoe achter mij een neger volgde
gescheurd van kleed en haveloozen kaftan
met aan de zij een kromzwaard aangegord.
En als de poortwacht ik was langs gegaan,
had hij mij ingehaald en trok den toom
en dwong den buigenden kameel tot knielen.
Hij greep mijn hand en als ik vroeg: ‘wat gij?’
antwoordde hij: ‘gij zijt verbeurd verklaard,
verbannen door den Heerscher der geloovigen.’
‘Wie ben ik, dat men mij vervolgen zou?’
‘Gij zijt Ma'an ibn Zaida.’ Toen zei ik:
‘O, man, vrees God den machtigen, want wat
heb ik gemeen met Ma'an?’ ‘Loochen niet;
ik ken u immers beter, dan gij zelve.’
Toen sprak ik, want ik zag, het was hem ernst:
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‘hier is een duur juweelstuk uit mijn kleeding,
dat dubbel zooveel waard is als de prijs,
die Al Mansoer op mij heeft uitgezet;
neem dit en wees de schuld niet van mijn dood.’
En hij: ‘geef hier.’ Ik gaf dan en een wijle
bekeek hij het en zei: ‘ja, inderdaad,
gij hebt mij niet bedrogen in zijn waarde;
toch neem ik het niet aan, voordat ik u
naar iets gevraagd heb; als gij dat naar waarheid
beantwoord hebt, laat ik u vrij.’ ‘Spreek op.’
‘In Bagdad, in Arabië verhaalt
men veel van uw vrijgevigheid; zeg thans,
hebt gij wel eens aan vreemden weggeschonken
al uw vermogen?’ ‘Neen.’ ‘De helft dan?’ ‘Neen.’
‘Een derde?’ Weder zei ik neen, totdat
hij eindlijk aan een tiende was gekomen;
toen schaamde ik mij en zei ik: ‘ja, zooveel
heb ik wel eens gegeven aan mijn naaste.’
‘Dat is geen groote mildheid; want, bij God,
ik ben een voetknecht maar en mijn soldij
van Al Mansoer is maandelijks twintig dirhem
en deze steen hier is wel vele duizend
denaren waard; ik schenk hem u, ik schenk
uw leven en ik spaar u voor uw mildheid,
die wordt geprezen in Arabië,
opdat gij weten moogt, dat er ter wereld
nog iemand is, die milder is dan gij;
opdat ge u op uw daden niet beroemt,
maar ze gering schat in uw verder leven
en eed'ler deugden te verwerven tracht.’
Toen vierde hij den toom en wierp de teugels
mij in den schoot en ging. Ik riep hem na:
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‘o gij, gij hebt mij smaad gebracht en schande
en liever ware 't mij, zoo gij mijn bloed
vergoten hadt! neem, wat gij hebt gegeven,
neem, want het heeft voor mij geen waarde meer!’
Maar hij, hij lachte en zeide: ‘wilt gij dan
tot leugens maken, wat ik heb gezegd? Neen waarlijk,
ik neem uw edelsteen niet en zal nimmer
een prijs aanvaarden voor gedane daad!’
Toen ging hij, wat zijns weegs was en bij God,
ik heb hem dikwijls laten zoeken, later
toen ik hersteld was in mijn vroegere eer,
en ieder, die hem tot mij brengen kon,
heb ik beloofd, al wat hij vragen wilde;
maar nimmer hoorde ik meer iets van hem,
het was, als had de aarde hem verzwolgen.
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Omar Khayam
1
Wijn en een vroolijk wezen zijn mijn wet;
mijn godsdienst, dat ik op geen godsdienst let;
de wereld is mijn bruid; wat wil ze als gift?
‘op uw blij hart heb ik mijn zin gezet.’

2
Gezien of niet de wereld, om het even: het is niets.
wat gij gehoord, gezegd hebt of geschreven: het is niets.
gereisd door de klimaten alle zeven: het is niets.
tot studie en bespiegelen thuis gebleven: het is niets.

3
De wereld is gericht naar uw belief - en dan?
voleindigd de doorlezing van den brief - en dan?
een leven honderd jaren u geschonken
en nogmaals honderd jaar naar uw gerief - en dan?

4
Dit bindend lijf, dit stoffelijk gewicht; wat is het?
kringloop der heemlen, aardeaangezicht; wat is het?
in dezen oorlog tusschen dood en leven
draagt ons een adem licht, verzwindend licht; wat is het?

5
In dit kermisvertoon zoek vriend nog magen,
hoor naar mijn woord: wil niet om toevlucht vragen,
aanvaard het leed, wees goedsmoeds in de smart
en denk niet, dat u iemand zal beklagen.

6
Hij, die den hemel schiep, den wereldkloot,
hoe schroeiend leed hij in ons harte sloot!
hoeveel robijnen lippen, hoeveel muskushaar
heeft hij bedolven in der aarde schoot!
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7
‘In blozend schoon ligt mijn gelaat gespreid;
waarom door reukwerkpers mij smart bereid?’
fluistert de roos, de nachtegaal geeft antwoord:
‘een dag gelachen en een jaar geschreid.’

8
De wereld is een buidel vol verdriets
zonder den wijn, de zang des Irakriets;
alleen verheuging is wat waarde heeft,
festijn en blijdschap en de rest is niets.

9
Uit de taveerne klonk een stem op straat:
‘o drinkens zot, die u te buiten gaat,
sta op en vul de schenkpint van den wijn,
voor dat gevuld wordt van u zelf de maat.’

10
Hoe lang nog zal ik om mijn toekomst beven?
hoe lang om mijn geluk in zorgen zweven?
schenk in; ik weet niet eenmaal of ik thans
de ingehaalde lucht weer uit zal geven.

11
De kan gevuld... en vorst Mahmoed regeert,
de harpe klinkt... en David psalmodeert,
wat was, wat zijn zal, wil er niet om geven,
geniet wat is; een dwaas wie meer begeert.

12
Een mondvol wijn trotseert den vorst Kaoes,
den schepter van Kobad, den troon van Thoes;
de zucht des minnaars 's morgens overtreft
moskeegeprevel en geroezemoes.
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13
De lenteregen wiesch de klaproos af,
sta op, sta op; tast naar de wijnkaraf;
al wat vandaag ontsproten u verrukt,
zal morgen in den bloei staan op uw graf.

14
Waarover klaagt de vroege kakelhaan?
dat in den morgenspiegel hij zag staan,
hoe andermaal van uw gemeten leven
een nacht gevoelloos is te niet gegaan.

15
Ik ben niet waard, dat ik een kerk betreed,
wie zegt, uit welke klei ik werd gekneed?
een kettersch schooier ik, een loensche meid,
ik die van God, gebod noch namaals weet.

16
De visch, de taling bij het in den oven staan:
‘denkt gij, dat de rivier stroomop zal gaan?’
de ander: ‘als wij gaar zijn, of het Al
luchtspiegeling is of zee, wat komt het er op aan?’

17
De wereld is een tooverend belover,
voorspiegelaar en straks een valsche roover;
zie dan de vriendschap tusschen kan en glas,
die lip op lip zijn en het bloed vloeit over.

18
Lach om al dit vergankelijke, dezen
ophef; kom drink, wees vroolijk zonder vreezen;
was al de wereld niet een wufte vrouw,
dan zou het toch nog lang uw beurt niet wezen.
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19
Van nacht zal ik bij fakkels en flambouwen
de wijnkaraf tot op den grond beschouwen,
van rede en religie ga ik scheiden
en met de dochter van den wingerd trouwen.

20
Een lief gezicht spiegelend in waterblinken,
rozen en wijn, ik wil er in verzinken;
sinds mijn geboorte, nu en tot mijn dood
heb ik gedronken, drink en zal ik drinken.

21
O hoogste Heerscher van het wereldwijd,
vraagt gij, wanneer de wijn mijn ziel verblijdt?
dat is op zondag, maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag, vrijdag, zaterdag: altijd.

22
Als het viooltje kleurdoopt haar gewaad,
op morgenwind de roos half opengaat,
een wijze dan, wie naast een vrouw gezeten
de beker leegt en hem in stukken slaat.

23
Ik sloeg de beker stuk den dag voor dezen,
als van mijn roes ik nauwlijks was genezen;
de scherven spraken met een lispelstem:
‘ik was als gij; gij zult als ik ben wezen.’

24
Zij, die Poolstarren waren ongebluschten
en vuurbaak op der wijsheid verre kusten,
in doodsnacht konden zij hun weg niet vinden,
elk stamelde een verhaal en ging ter ruste.
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Gemengde verzen
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Reeks I
1
De lucht was als een perzik,
de maan een diamant,
zwellende lentenevels
bloeiden aan alle kant.
Over de donzen heuvels
lokte een ver verschiet;
wij wilden zwervend worden,
zwervend en anders niet.
De voeten gingen samen,
de hand lag in de hand,
de harten opgedragen;
aarde, waar is uw band?
In dreven en valleien
geklommen en gedaald
in schaduwen geloken
in open licht bestraald
En onze zielen togen
naar nieuwe zaligheid
in het voorbij voorbije
wankelend ingeleid
Waar lillend lichtaanbreken
en uchtendhelderte is
met parelende vreugde
en met ontsteltenis...
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Hoog blozend, vochtbehangen,
verward, de oogen neer
wij stonden voor elkander
en vonden ons niet weer.
In spiegelend hooge luchten
wij liepen door de nacht,
al deinzen en ontvluchten
en waren thuis gebracht.
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[Waar zal den tak van lauwer zwaar]
2
Waar zal den tak van lauwer zwaar
en waar zal ik de rozen vinden
om om een donker hoofd te winden,
om wangen en om hangend haar?
Waar is de plinten marmervloer,
eerbied en vreugd voor onze voeten,
het bevend toegezegd ontmoeten,
de lichte kreet, die ons ontvoer?
Waar is de diere woningstee,
die ligt in luwte der ravijnen
met achter myrt en suizelpijnen
het lachen van een blauwe zee?
Waar is het ver verlichte land
en laten hellingen en dalen
hun afglans naar den hemel stralen
en opgaan als een offerbrand?
Waar mag een dank zich opwaarts winden
van 's levens onbevlekt altaar,
adem van rust en vrede en waar,
o waar zal ik de rozen vinden?
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[O, als de rozen, als de donkerroode]
3
O, als de rozen, als de donkerroode
aanlagen aan uw borst, de zoele schat,
gebed, gebeurd in stroomingen, zoodat
zij allen zonken, welkende ten doode
En evenwel een nieuwe luwte voelden,
een ander leven, dat hun stengel zoog,
dat langzaam door de wankelenden toog
en met een hooger tinteling doorzoelde.
En hun vergankelijke bladen werden
bezielde lippen, bevende en zwaar
van teederheid, van een bedoeld gebaar
tot nadering, van spreken tegen derden
Over een wenschen zoo blank toegenegen
over een goedheid zoo gul aangebracht
dat al haar wil in deze schenkenspracht
tot jubelend geluk was uitgestegen
En dan terug was op de hartegronden
verdwaasd, verwonderd in den ommekeer
en nog nahangend en in zich een sfeer
van rijpende voldoening had gevonden...
O, als de rozen, als de donkerroode
verschrompelend geloken, moe en zwart
een bundel kneuzingen, een purper hart,
geronnen bloed in holle hand geboden.
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[O troon van saamgeslagen, gouden spangen]
4: Handen
O troon van saamgeslagen, gouden spangen
en spijlen van gewaterd elpenbeen
met droppelen robijnen bloed behangen
zooals het welde uit ondoorgronden steen.
Troon van mijn trots; in witte schitterkleeren
zit op uw blond gevlochten trans een zon,
een blanke god, die wijd uit ging regeeren
nu dat de lengte van zijn dag begon!
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[Bed van mijn onrust, wieg van mijn verlangen]
BED van mijn onrust, wieg van mijn verlangen,
o koele peluw van mijn eenzaamheid,
al wat aan wanhoop brandt achter mijn wangen
tot uw omsluiten wordt het heengeleid.
De zuchten, die sinds lang het zelfde zochten,
de oogen van een klagend wenschen groot,
de droomen en hun verre zwervenstochten,
gevangen al in uwe liggensschoot.
En langs de donzen boorden dezer sponde
strijken de vleugels eener sluimering.
Eenzelfde nacht hield alle leed gebonden,
legde het staamlend neer en verder ging.
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[In fijne vingertoppen leeft]
IN fijne vingertoppen leeft
een innerlijk en diep gebaar,
een angst, een ongeduld dat beeft
voor anderen als voor gevaar.
Een talmen eerst en een weerhouden,
een afstand en een vlucht alstoen
want dat zij enkel schaden zouden
en dat zij niet dan afbreuk doen.
Een veelbeteekenend gedrag
van tegenzin en licht bedenken,
geheime reden liggen mag
in aarzelen zich weg te schenken.
De huivrende verbintenis
van andrer en van eigen aard
een weigeren en een willen is,
gegeven, tegelijk bewaard.
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1
U missen en u niet ontgaan...
in zonlicht is uw wezen open,
in koelten komt gij toegeslopen
en zien uw blanke oogen aan,
In glansen, in een vleug, die lacht
om kindermond, in stemvertragen,
in al de toedracht van de dagen
en in het rusten van den nacht.
Een ijler leven om mij leeft, een twinkeling, een schrijdend komen,
mijn wonensplek is ingenomen
van iets, dat dwingt en niet begeeft
En in het denken is de pijn
van het onzeekre tusschen deze:
een weg in verre verten wezen,
een lichtend stil gestorven zijn.
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2
In het besomberde vertrek
hangen de onverbroken uren,
de wonderen van vroeger duren
zonder verliezen en gebrek.
De plooien zijn nadenkend zwaar
en starende de strakke hoeken,
er komt een fronsen van de boeken
als was een wenk, een wachten daar.
En in den rond gesloten kring
is het vervuld, en langsgegleden
is iets als oogen, lichte treden
en handenfijnte. O hongering!
Uw zangerige stemval klinkt,
een zacht en kinderlijk vermanen
en ongezien een wolk van tranen
op den gebukte nederzinkt.
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3
O donker en grootmogend woord,
maakten de glanzend zijen halen,
is het de peinzing in het dalen,
dat het aldoor wordt nagehoord?
Is het de toover van een klem
die rept zijn onbegrepen voeten?
Welt het gehoopte zielsontmoeten
op uit den bodem van de stem?
In purpren eenzaamheden zonk
de volle toon en bleef verwijlen
waar wel de schoonste oorden schuilen,
verborgen rijkdom donker blonk.
Of ook de stoeische mond verkoos
in spel te wezen en vervoerde
tot hemellachen en beroerde
de diepe dingen moeiteloos.
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4
Verborgen half en half verstaan,
o droefenis en troosting tevens
en toebeschikte lot mijns levens:
u missen en u niet ontgaan.
Tot dorte en ledigheid verviel
dit trotsch begin, en onvermogen,
met boven alles uitgetogen
de eenzaamheid der menschenziel
Waar als begoocheling zweven mag,
als <ranken> nimmermeer gevonden
de onschuld van uw hartegronden,
de frischte van uw zuivere lach.
O vonnis over mijn bestaan
de lange jaren hier te voren,
de dagen die nog ongeboren:
u missen en u niet ontgaan!
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[Dit zweven tusschen dood en leven]
DIT zweven
tusschen dood en leven
en deze pijn O dat het nu genoeg mocht zijn.
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[In droomen somwijl en in tranen]
IN droomen somwijl en in tranen
komt voor mijn weifelend gezicht
uw evenbeeld. O, schemerlicht,
dat toeft en wenkt en niet mag tanen.
Lamp in mijn woning, wier beschijnen
mijn zin en oogen tot zich trekt,
zooals zij zacht en onbevlekt
zich af laat gaan in gulden lijnen.
O loutervlam, mijn beide handen
wil ik in eerbied om u slaan,
schut voor uw wankelend bestaan
en hoede voor uw verder branden.
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[Ook als ik langs ging, werden stom]
OOK als ik langs ging, werden stom
de monden en de vingers wezen
den zwaren voortgang na van dezen;
ook ik kwam uit de hel weerom.
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[Tijdens mijn leven]
TIJDENS mijn leven
was iedere oordeelspreuk er altijd neven,
ai, welke kans dan, dat na mijn verscheiden
zij met begrip loven en laken beiden;
als weg uit het gezicht
het toonbeeld is, waarnaar was afgericht
hun scheef bedenksel, als niets meer verhindert
hun lossen zin, die langs de dingen vlindert,
als niets ontnuchtert de tevredenheid
met wat zij zelf zich hadden klaar bereid,
de streeling van naar eigen maat te meten
en dat het uitkomt naar hun beste weten,
als niets hen stuit in heen en weer
geredeneer...
Nakomelingschap laat u raden,
geloof hen noch ten goede noch ten kwade.
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Verzen uit de nalatenschap
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Gemengde verzen
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[In de bleeke wangen als violen]
o rijkdom van het onvoltooide
IN de bleeke wangen als violen
de sombere oogen dof gezet,
de rijpe mond met de bloedende lippen
opeen genepen en dun geplet.
En het leven, als woei het en is verdwenen,
wegkrimpende als een vogelenvlucht,
zich zelf een sluier, een wa geworden
is dit onbewogene aangezicht.
Een leegte, een schemer, en zich niet keeren,
een treden de jaren ongeteld
met door alles heen het voortdurend weten:
gekrenkt, gekrenkt, en achtergesteld.
En schokkende het groote zwichten
en armen die in vertwijfeling slaan,
een wringen omhoog, een biddend reiken,
een klemmen en jammerend laten gaan.
En een hoofd verwordende en bedolven
in der snikken en in der haren nacht,
wond over ondoorgrondlijke stroomen
vervreemd en doodswit opgebracht.
En een stem verwezen en ingezonken
en die nog stervende aanbad:
ik heb zoo zielsveel van je gehouden,
ik heb je zoo lief, zoo lief gehad.
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[Boomen, boomen, gebogen hangt]
BOOMEN, boomen, gebogen hangt
over de liefste, waar de paden
harer vreugde zijn, de gang
harer gedachten, stil te rade,
het herinneren, in geduld
der jonge vrouw, eenzaam gezinde
die haren inkeer zoeken wil
om haar geluk terug te vinden
(dat ligt en levend is in het diep
van haar zacht denken opgenomen
met zorgen, tweede leven nieuw
in de verwonderde gekomen.)
Over de woorden zich zelve toe gesproken, over het aangevlogen
verlangen, vol tot schreiens toe
boomen, boomen, hangt gebogen.
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[Wij avondkinderen]
WIJ avondkinderen
langs den weg,
met open ogen
en overleg
van niet weten
en vaag vervuld
van verwachten
nog verhuld
door holle struiken,
waarin ligt
een onderzoekend
aangezicht.
de kale velden,
het blind verloop.
waarover nachtwind
golfde en kroop;
het bosch bejegenend
grijs en bleek
gefronst, mismoedig
bracht het van streek;
de boomen stonden
zoo elk voor zich,
teruggetrokken
en huiverig:
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in vreeze waren
wij en bedrukt
en dan geruster
en weer verrukt,
want onze aandacht
en troost hing hoog,
waar door de takken
de maan mee toog.
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[Van uit de donkerte in den lommertuin]
VAN uit de donkerte in den lommertuin
zie in het binnenlicht ik haar bewegen,
de strooken in het neergezegen
borduurwerk openvouwen
en plotsling voel ik mij zoo diep alleen,
zoo star verlaten, dat met wild verdringen
duizend verlangens in mij wakker springen
en mij bevolken stormende dooreen,
terwijl dat in de zijde tergend nijpt
een blinde pijn. O, tevergeefs ontvlucht
verbitteren, wanhopige ijverzucht
en afgunst die zich zelve niet begrijpt!
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Voor Vrouwestem
1
Nu ik zijn oogen heb gelezen,
den blik waarom ik altijd vroeg,
de welgezindheid van zijn wezen
mij toegebracht, o laat genoeg,
nu mocht ik het wel weg gaan beuren,
dat ik het spare en zoo hou,
nu mag er niets meer bij gebeuren
dat schaden slechts en krenken zou.
Mijn liefst, mijn dierste toebehooren
dat telkens ik bedenken moet,
ik zoek en vind het onverloren
en voel hoe goed, hoe goed het doet.
In zoete zelfzucht ingetogen
leef ik en ééne heugenis:
de gunst, de gave zijner oogen
die nu mijn schat, mijn eigen is.
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[Het is als ging met lichte gangen]
2
Het is als ging met lichte gangen
ik en met tintelende voet
het helderblank vertrek behangen
nu het een komst verwachten moet.
Glycinen, licht getinte trossen
zwevende in onwezenlijkheid,
iris, wier vochtig-koele, losse
flapbladen week zijn aangevleid
en groote, ademende kelken,
de smettelooze zonder spoor
van breuk of krenking in hun melken
verzadiging en mat ivoor
en bleeke anjers en te dragen
van donker klimopblad den last
rozetten plat uit goud geslagen,
hel in de groene glanzen vast.
Gereed de tooi, gereed de wanden,
wanneer ik in een luisteren zink,
gezeten stil met leege handen
en starend oog. Wie licht den klink?
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[Ik keer mij toe en mijn gezicht]
3
Ik keer mij toe en mijn gezicht
is overstroomd van dit ontmoeten,
mijn opgaande oogen zijn gezwicht
om al wat zij verduren moeten.
Een siddering van vluchtig vuur,
o haren mantel om mijn leden,
loopt pijnend zonder rust of duur
van af mijn schouders naar beneden.
Mijn hart hangt poover in den nacht
van borst en angstig ademhalen
en klopt nadrukkelijk en zijn jacht
is overstelpend telken male.
En luisterend naar mij zelve heen
heb ik een vreemde stem vernomen,
zooals de woorden een voor een
over mijn doffe lippen komen.
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Veranda
Zij stond...
nachtpurper golvende verslond
de zoelten en de bochten, sloeg
in branding om de schromensvolle voeten,
en de ten top gevoerde kolk op droeg
het eene, het doorschenene gezicht
terneergelegd in zilverwitte vrede.
En ik beneden
met al mijn bidden opgericht,
de smeekingen, het ongeduld,
en de beloften eeuwig onvervuld,
met al de drang van mijn vervlogen jaren
<en een omvademen van dit: de vrouw
voortredend in het tengere gebouw.
En onze oogen werden diep verbonden. Langzaam trok
een schromen aan, een nauwelijks verroeren
der zielen, wachtend, wasemend, ontvoeren
van elke heiliging. Spits gevoelde schok:
er wankelden twee werelden, de kringen
der evenaars, de diamanten buitenringen
schoven hun schitteringen licht
over elkanderen, de strakke bogen
waren uit hunnen stand gezwicht
en, uit de pool bewogen,
betraden heilig gebied, dat hunne volten
versmolten
tot een groot spansel, een heelal
evenwichtig
vloeiend kristal,
een waterhelderheid.
Doorzichtig sidderen voer door het klare
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en sluipend in het lillend zware
in hachelijke worsteling
lagen verholen krachten, vluchtten: zochten,
stierven in smartelijk vervlochten
weerzijdsch verlangen. Chaos ging
tot zijne geboorte... en stug en strak
veranderde dit spinsel, spel, dan brak
het af en boom en blad glinsterden wijd,
knarsende kiezel lag
onder de zolen; scherp gewette dag
was in den tuin: wij hadden ons herkregen.>
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1
Soms in de volte van de straat,
het stooten en het zich verdringen,
het donker golvende gewoel,
het horten en de strompelingen,
als al de opstand doende is,
de toeloop en het druk gewag,
de onafscheidelijke gang
van den veranderenden dag,
tusschen de drommen, midden in,
waar de gezichten en de kleeren
voorbij elkander schoven stroef
en zuchtende zich verder beuren,
is het als was er een begin,
is het als had zich iets bewogen,
als maakte zich een schaduw los,
een wolk, een schijnsel voor uw oogen,
een vleug, een trillende figuur,
een vloeiende verdubbeling
die zich aftilde en die met
den omtrek evenwijdig ging,
een innerlijk gespannen zweem,
een ijlste geest, een derde wezen,
verdichting en vervluchtiging
van het ontmoetende afgerezen,
en toevend
en met onwereldlijk bedaren
<door aanwezigheid spreken>
alsof het zonder opzet ware.
Gevoeld in naderenden dwang?
even vermoed misschien?
in nauwlijks aangeroerd besef
herkend? - en gij hebt mij gezien.
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2
En op den bodem van de nacht,
bezijden fonkeling van licht,
voorbij de snede van de maan
en deze scherp gewette zicht,
in leegte van het winterwoud
en in het handenwringend klagen
van takken die hun zieleleed
in wanhoop naar den hemel dragen,
in dofte van de vlokkensneeuw
tusschen de wimpers van de mist,
bij zacht en druilend regenweer
achter de traliën gegist,
in vochte hoeken van den tuin
bij de berooide rozelaren
verschenen op de pleistermuur
onder de klauw der klimopblaren,
in wankelende luchtervlam,
te midden van de tafelronde
strak onder in het glas,
in schaduw van beminde monden,
in bochten van den zwaren wrong,
in de betooverende lijnen
van wang en hals, in paarlendracht
en in de diepe ringrobijnen,
in aller wezens voor zich doen
en onnadrukkelijk gedrag,
in opkomst, stilstand, verdergang,
in alles is een oogopslag,
is een bizonder iets bedoeld
en is een zachte blik gebleken,
een trillend donzen wenkbrauwknik,
een aanzien en in zwijgen spreken
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<en> dit en hun verband
en der gedachten samenstel,
dit meenen, ernst
gij weet het, o gij weet het wel.
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[Gij stondt en leundet aan de brug]
3
Gij stondt en leundet aan de brug
over den slanken stroom gebogen,
de zwellingen, en naderkomst
onder de poorten doorgezogen,
blij in de gladheid en de glans,
het zwieren van de waterbaan,
de wielingen, die uitgevierd
het onbeperkte vlak beslaan
met weerschijn als van parelmoer,
met stukgebroken spiegelingen,
met scherven, snijdend aan de rand
en in elkaar geloopen kringen,
en stil gedoken zonder schrift
over het blinkend vlies, het glazen,
bijeen geschoven bellenschuim
en popelende waterblazen,
al het gespartel en de drift
en het onstuimige vertier,
het plassen en het onbezorgd
spel van de vroolijke rivier,
tot waar de darteling versnelt
en alle lengte is aangepakt
en duizelende komt ten val
het kantelende katarakt...
Een steeds vervlietend wisselspel,
een eeuwig door hetzelfde blijven,
als in geklonken hechtenis
in weerwil van het verder drijven.
Een dwingend naderende greep,
een zich ontwringen vruchteloos,
een vlucht, een hunkerend vertrek
altoos beproefd, mislukt altoos.
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Stilstand waarin al wat verging
verschijnt en wordt opnieuw geboren
en op de stil verwezen plek
staat jong en vast het toekomstgloren.
O de diepzinnige tegenspraak:
rust in een glad vervloeiend water,
tevredenen en zonder twist
bijeen het vroeger en het later.
Weidsche ontvoering van den geest,
nu in elkander uit gaan monden
bestemde en onbestemde duur,
aeonenvolten en seconden.
In wemelingen
een tweede wereld openleit,
eeuwig bestendig, onontrust
en van een andere werklijkheid.
Dreven, waar tijdeloos
en stil van een vreemd licht beschenen,
in argelooze ligt
de lach der nieuwe phenomenen.
Een blik die van de dingen weg
op rustende oorzaak ligt en gronden,
ten top gevoerd zocht
en de voldoening heeft gevonden.
Zooals gij aan de leuning staat
en meegaat met de wentelingen
en het gewoel: zoo stond ik stil
en mijn gedachten verder gingen.
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[Wij liepen over bloemen, over gras]
WIJ liepen over bloemen, over gras
in frissche winden omgedragen beiden,
en van het grootere niet af te scheiden:
een kussen ook voor onze voeten was
de pluimengrond, violen aangevleide,
krokus en tijloos, reseda, de roem
des voorjaars neigende narcissusbloem,
en madelief tot perken uitgebreide.
Wij joegen in een vurig begeleiden,
hoe joegen woorden over onzen mond!
en onder ons benaadren zwikte en stond
omhoog het halmgras, de ontloken weide.
Verward van hoofd, verstoorden als wij daar
onaangehoord de dierste dingen zeiden,
verklarensdrang vruchteloos uit ging weiden,
een ander iets verwachtend van elkaar.
O dat het zoeken ditmaal komen mocht
tot het doorgronden aloud toegezeide,
het zielsbegrip en het gewisse leiden
den toegang in in smarten aangezocht.
Wij liepen voor ons uit en waren wel
de schreden vóór en van ons zelf gescheiden,
beklemd en tot het uiterste bereiden
en bitter ernstig in het bloemenspel
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en stonden aan den slotgrens den beschreide
van onzen hof en ach! wij sloegen om
en keerden tot den ouden plek weerom,
droef referein, dat nimmer uit mag scheiden.
Het hunkeren en het ontglippen beide,
o eeuwige vlucht en onbetreden land!
hoe leerden wij er liefdes diepst bestand
in heldren dag over de zomerweide!
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[Dien morgen was zij moe en zwaar]
DIEN morgen was zij moe en zwaar
en talmende opgestaan
en had met achteloos besef
haar dagelijksch doen gedaan.
Zij ging verloren door het vertrek
met ongevoelde schreden,
behaspelende dit en dat,
verschikkende zonder reden.
Als plotseling met een vreemd gevoel
zich iets in haar bewoog
en een nieuwe en wondere zekerheid
haar door de gedachten vloog,
en met een diepere ademtocht
was zij even neergezegen
en toefde een oogenblik totdat
zij zich zelve had herkregen.
en in trots en in deemoedig zijn
boog zij het hoofd ter neer
en fluisterde met toegevenden mond
‘zie uwe dienstmaagd, Heer.’
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[Zij waren bij vallenden avondstond]
ZIJ waren bij vallenden avondstond
gedoken in de schuur:
met ernst en bleek zijn was voor haar
gekomen het zware uur
En hadden tastende in het stroo
een zachtere plek gezocht
en zij had zwijgend zich neergelegd
en had niet meer vermocht.
En lag geduldig met knippend oog
en de klamme handen open
wachtende wanneer het wezen zou
met vreezen en met hopen.
En na den arbeid en vermoeienis
en eindelijk harde nood,
was kalmte gekomen en groote rust
waar alles in weg vervloot.
Hij was in zorgen om haar geweest
met doeken en met strooken
en had geholpen en af en toe,
in het donker een woord gesproken.
Nu beiden verzonken in rust
gelegerd op den harden grond
en bij hen het kindje met nog een snik
op den droef geplooiden mond.
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En in het dommelen van nanacht
en het zwevende van zijn zin
zien beide in schemer een zelfde iets
dat toewenkt en neemt hen in
met glansen en als met lichtafschijn
komt het kindje hun voor te staan
zien zij naar dit levende daar
dit nieuwe aanvang, dit eerst begin
van waar, van waar?
O heilig wonder voor hun ziel
beseffen dat hier bereid
O ondoorgrondelijke overdracht
deel van de oneindigheid.
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Voor Tokkelsnaren
1
Waar de bij zuigt, zuig ik mee,
lischbloem is mijn slapensstee;
dan, wanneer de nachtuil krijt,
op een vleermuisrug ik rijd
achterna den zomertijd,
glunderend, glunderend is mijn bestaan
onder den bloeienden tak voortaan.
The Tempest

2
Weg, neem weg dien lippenmond,
en zijn zoeten leugen-eed,
oogenlicht als morgenstond,
die den dag misleiden deed;
maar mijn kussen, breng ze weer,
breng ze weer,
zegels, ach niet bindend meer,
ach niet meer.
Measure for Measure

3
Hoor, hoor, de leeuwrik zingt in 't blauw
en Phoebus maakt zich op
en drenkt zijn paarden met den dauw
der kelken pereldrop;
de goudsbloem met een lonkenblik
opent zijn oogenknop
met alle ding, dat kostlijk is,
o liefste mijn, sta op,
sta op! sta op!
Cymbeline
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Regen
Schaduwen van wie er gaat
ingedoken over straat,
kleeren, hoofd en voetenhak
weggeëffend, grauw en vlak
als lei.
Tuin en schutting allebei,
heesters, perken en jasmijnen
opgetild in een verdwijnen
en het uitgerafeld pad
heeft ook zijn stil verlies gehad.
Tusschen bleeke huizenmuren
hangt de dag van trage uren,
evenwicht naar alle zijd;
in den stilstand van den tijd
lekt het sijpend oogenblik
tik, tik.
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[Nu dat het jaar is oud en wit]
NU dat het jaar is oud en wit
en elk in zijn behuizing zit
over het vuur gebogen,
nu zal een wakkre zang opgaan
en dreunend aan den zolder slaan
rumoerend in den hoogen.
Hoe zit de huisman breed en goed
op zijnen stoel en welgemoed
keert hij den rug naar buiten
en tegen kou en overlast
noodt hij de vroolijkheid te gast
met neuriën en fluiten.
En dan op een gegeven woord
zet in hij vast en onverstoord
een bas met zware gangen,
terwijl de vrienden honderd uit
met tierelierend keelgeluid
opvolgen en vervangen.
Tuinkoningen in wintertijd,
die al de strenge vorst ten spijt
hun helder liedje zingen;
wat ook voor leed heeft aangerand
of dreigen mag, houd stand, houd stand,
kloek hart zal 't al bedwingen.
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[In winteravondkou, in het groot open]
IN winteravondkou, in het groot open
van het blauwvloeiende beloopen
roestrandig staal,
spichtig, onzichtig nu de nieuwe maan
als een fijn edel veertje, als een losse haal
en dun getogen.
Rondom vochtig staan
de zwarte sparren, lorken gril verwezen,
verzameld onderhout, somber en norsch,
maar onder de donkerte der schors
is helder al het jonge sap gerezen.
Onder de nevels in de vert'
het bronzen roepen van een hert.
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[Dof ingeschoten, flauw]
DOF ingeschoten, flauw,
toch nog goudoverstoven
het geheimzinnige aschgrauw,
de vale aardschijn boven
den ringelrand, den hoepelband,
die het met donker overspant,
de elleboog er toe bestemd
dat hij den bol omklemt,
de gulden wieg, die achterover
rijk drijft door den sterrentoover.
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[Kreeft om den ronden rand gekropen]
KREEFT om den ronden rand gekropen
krom in den uitgeschulpten rug
het talloos onderste in een loopen
griezelig verward en wriemelig vlug,
ruigte en harigheid en knoopen
pukkels en huidpuisten - als een uitslag open,
en de tentakelen, de twee
kostbare met den prachtigen boog
gezwaaid over het puilend oog,
den mond, die druk is en leeft mee,
aan deze rijke crustacee.

J.H. Leopold, Verzameld werk

266
EEN blauwe lucht en wolken grijs
een maan in 't zilver, dat ik meen te hooren
in ons oud heuvelland het wachtwoord van den horen
omroepend af en aan, zwellende schoksgewijs,
herinneringsbewijs,
dat nu daar ginds in het verschrompeld kreupelhout
en de fluweelen dennen
de herfst er intocht houdt
in het begonnen schennen,
dat in het bosch nu de distinctie dringt
van zilveren mist en kilte,
bezonnen leegte en kiesche stilte,
met in de greppels onder tak en blad
de witte randen van bevroren nat
het donker zwarte ijs
En nu de klare wijs
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[Groen als uitgeholde schil]
GROEN
als uitgeholde schil van een meloen,
korst, waar de bete van de tanden
in uitgedrukt stond, offerande
ter geurige gootsteen, morsig rondgezworven
de wegen langs, beschimmeld en bedorven
en thans te recht geraakt en thuis
ginds in den vuilhoek van het hemelhuis.
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[Zilveren spiegel, als in teere greep]
ZILVEREN spiegel, als in teere greep
uw rustend handvat nestelen zou mogen,
in uwe donkerte, in den lichten streep
der schijnsels zoeken wij er over heen gebogen
de welvingen der trekken, taal der oogen,
doemende glimlach en der wangen dons
van een onzichtbaar aanschijn toevend achter ons.
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[Verloren vallen in het leege zwart]
VERLOREN vallen in het leege zwart
de beenen schedel
rondom geworpen duizelend verwacht
met gunstgebedel
van weer en wind, als hij den weg langs rolt
en bonst ophortend, dat hij suizebolt;
gonzende doos, verdord en weggeschrompeld
omhulsel, ingedeukt foudraal
verschopt terwijl de botte lip nog mompelt
een doffe vloek in on bare taal.
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[Het schap te denken opgetast]
HET schap te denken opgetast
met ronde vruchten, alabast
wasachtig bleek en heldergroen
de kinderen van het vroegseizoen,
de zomer donker gloeiend rood,
de herfst met kilte blauw als lood,
winter die vaal wordt en vervalt,
al de getijden uitgestald.
En wachtende totdat was toegekomen
in dit beheer een ordenend verstand,
dat hoog een keuze deed met koele hand
en naar behoefte er van had afgenomen.
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[En weder door den hemel zwom]
EN weder door den hemel zwom
tergend en leeg de bleeke mom,
masker waarvan het poederwit
in hoeken en in rimpels zit
met zwarte spichtige oogenspleten
en paarse lippen. O verbeten
hoogmoedig zijn, grimas, dat scheelt,
kanker, zoo valsch en ingebeeld
minachtend stug
en in zichzelf terug
koestert het zich van hoovaardij
afzichtelijk en drijft voorbij.
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[Door het versmelten en verkwijnen]
DOOR het versmelten en verkwijnen
der waterwolken een dun schijnen
en splinterend in het verdrietig loover
de minderende maan, die achterover
verzinken ging en in het verder zakken
hing in den herfst en haakte aan de takken.
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[Gerimpelde reinette, pippeling]
GERIMPELDE reinette, pippeling,
geprezen roem der voorraadschuren
o om te proeven van uw zuren,
al wat rinsch in uw binnenst hing
gedreven goud met spikkeling
van bruin en van het geel de heerlijkheden;
teeknen waarin naar buiten treden
de weelde en wasdom binnenin.
en van het vleesch de vaste glanzen
het helder klokhuis zilverwitte
met de kastanjehouten pitten
opvolgend lot en nieuwe kansen.
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[O kostelijkste vrucht, verwekt]
O KOSTELIJKSTE vrucht, verwekt
in koele lentemiddagweelde
als hemel aarde overspeelde
en huivering het land doortrekt,
geloofd de gave moedertak,
het glanzend stamhout, waaraan zwol
uw blanke vleesch, van zoetheid vol
en honingsmaak, en niet ontbrak
een fijne zuurte, tempering
die in alle overdaad weerhouden
in zich de lust bedwingen zoude
en stremde wat te boven ging.
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[Gedoken onder den pannenboog]
GEDOKEN onder den pannenboog:
‘wat is het hier rustig, wat is het hier droog.’
kogelrond gestoken tusschen
sparren en kalk de donzen musschen:
‘dik in de veeren op te gaan
in zoetheid van het klein bestaan,
zonder gekheid, wij hebben het best,
warmte en een genoegelijk nest,
men is er prettig en voelt zich tevreden
en het bestaan heeft doel en reden,
alle man zoo op zijn gemak,
onder het groote pannendak.’
Als de regen zijn sluizen sloot
glundere musschen in de goot
op een rij, en vier misschien
om naar het weer te zien.
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[Op niets waren wij meer gebeten]
OP niets waren wij meer gebeten
dan op wat juist had afgedaan,
uit eigen daden kunt gij weten
wat u zelf mag te wachten staan.
De regel geldt voor alle dingen,
wat weggaat is in ongena,
bewondering en lof ontspringen
eerst weder voor een later tijd.
Mocht u de naneef niet verschoonen,
het geve u geen droefenis:
‘het altaarkleed van één aeone
de deurmat van de volgende is.’
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[Een waskaars op het hoogaltaar]
EEN waskaars op het hoogaltaar
zoo vredig en zoo wit,
zoo helder smeltend aan den rand,
zoo brandende van pit.
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1
Er is een ademen, een dauwen,
een wijkend zomerdagverflauwen,
waardoor alleen de maan opgaat.
O rijke, rijpe honigraat!
gekromde cellen liggen open,
te geef hun edel vocht, bedropen
van welig klevende overvloed,
de deesem kostelijk doorvoed
smelt van de dun doorzichtig wassen
zes trappen af langs de terrassen
en stremt op ingelegden vloer
naar vakken regelen en snoer
gericht en uitgetelde rijen...
En rondom honderd gouden bijen
zijn zwevend, allen dicht gehuld
in het verwerende verguld
van krom gebogen pantserplaten,
kuras, waarvan de voegen laten
de borstels door, den gladden tars
de zwarte krabbelpooten dwars
gestoken, allen om den schat
bedrijvig van het open nat
en overzwermend met hun glans
den dichtbezetten hemeltrans.
Waar zijn de dreven, waar de velden
van hunnen oogst? In welke zelden
bezochte streek is hun gewin?
Zijn achter deze hemelzalen
andere perken andre palen
een ongeweten buitbehalen
met iets van eeuwigheid er in?

J.H. Leopold, Verzameld werk

280

2
De achterovergelegen wind
met lippen die spits zijn uitgepunt
laat door de takken van den pijn
zijn zangerigheid gezonden zijn.
Zijn ademen is van ver en heinde
en onnaspeurlijk en heeft geen einde,
er is een eeuwige wending in,
een levende bestendiging.
De ademen van zijn zoeten keel
vinden over de hellingen veel
van talmen en aanhankelijkheid
en darteling zonder onderscheid.
En er zijn bundelen van gerucht
schuivende door de zijen lucht,
uitgezette, zachte bazuinen,
zal er een melodie verschijnen?
Zal er een stem naar buiten breken
en te verstaan zijn en helder spreken?
zal er een som zijn van geluid
van nu en van een vroegeren tijd?...
Echter tevreden en achterover
ligt hij turende in den toover
zelfvergeten en blaast en blaast
zonder schokken en zonder haast
een kudde die rustig verder graast.
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3
De maan: een heldere vensterschijn,
een opengeschoven raamgordijn,
zie, zie, wat mag er achter zijn?
Een feest, een balzaal. Welke paren
wandelen ginder, in elkaren
verloren, weg met wenk en knik
in dit veroverend oogenblik?
O blos van eigen heerlijkheid,
hoe over alles uitgespreid
is er uw waas, teruggevonden
op alle dingen in het ronde:
verwondering en blozen ligt
op aller blanke aangezicht.
Onder de luchters in den glans
ruggelings naar den wuften dans
afgezonderd 's werelds grooten,
ouwelijk en van kleur verschoten,
moeilijker al, de ruggen rond,
pruttelend uit een mummelmond
't onbehagelijk lijf gestoken
in goudbrokaat met strakke krooken,
zware verfrommelde atlas zij,
bont en edele pelterij;
aldus drentelend op en neer
met plichtplegingen in de weer,
met gewichtige handgebaren,
met bedenkingen, met bezwaren,
ontevreden naar oud gebruik,
niet begrijpende wat geschiedt
en het weterend: zóó bespied
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door dit klein prachtige vensterluik.
Donkere wolken overdrijven,
hommels met harige achterlijven,
borstelmonsters met scherpe kaken,
krabbelpooten, klauwen en haken,
komen ronkende met gezoem
gekropen over de witte bloem.
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[In dezen tuin zijn saamgelegd]
IN dezen tuin zijn saamgelegd
geelbruine en witte en zwarte steenen,
gevoegd, gezocht, dat elk wat zegt
met een allengs opkomend meenen,
bedoeld door een die niet meer is
de velerlei gevormde vlakken,
en met in de vakken
voorzichtige beteekenis,
gebleekten in het aangezicht
der zon, gewasschen door den regen,
rillende open plekken tegen
het plat invallend hemellicht,
en stil en toeziend aan de kant
de ceders en de blauwe den,
wistaria's, de zachte plant
van irisbloemen, die ik ken.
O lief en teeder onvermogen
tegen het gruwzaam element,
dat wankels nog iets blijven moge,
en strijd met het geweten end.
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[Is het wel niet, of van hem hier]
IS het wel niet, of van hem hier
het eigenlijkste en ongezegde
in dit terloops terecht gelegde
het beste te verstaan is schier?
Wat hij beleefde en ondervond
en en woorden niet voor had,
de de schroom van zijnen mond,
het ligt hier open op het pad.
en wemelend rijk en licht
zooals hij wezen kon
somwijl, een stille dag van zon
gedoken en half opgericht.
Zooals hij langzaam langs ons ging
gerust te moede en doende was
zijn gedachte las
afwezige neuriing
heerscher die bestreek
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[Het adelszwaard, o grauwe mond]
HET adelszwaard, o grauwe mond
van een veeg starend doodsgezicht,
pad dat op schemering gericht,
rand van ravijnen zonder grond,
omwikkeld met een paardetrens
als tak met ranken
hier op het achterblad het blanke
tot slot en grens.
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[O dood vlies van de torengracht]
O DOOD vlies van de torengracht
en wreed gewekte kreet der zwanen,
de angst vloeit klam toe door de lanen
en stolt rondom de pijlerschacht.
O krimpend hart, dat uit den sprong
der wurgende belagers hoog naar boven
omhoog zich worstelde sloven
aamechtig sinds het zich ontwrong,
walmende lamp, die opgetild
met floersen roet het smeulend gele
verduisterde en wuft het eele
leven des luchters had omhuld.
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[Wat brengen? wat met lichte hand]
WAT brengen? wat met lichte hand
u aandoen tot een onderpand
van vaderschap? Heul en verband
gelegd om dat wat eeuwig grieft?
goed als een mogelijke zoen
des levens? wat moet ik u doen? -Zeer, als 't u blieft. -
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Cha-wan
Over den kolk, over het blauw verglazen
van bodemmetalliek een net van mazen,
sombergeoogde school van waterblazen.
De bellen strekken zich aaneen tot strengen
met stil zijn, wiegelingen, zich verlengen
en glijden, glijden in een verder brengen.
Het leven sidderende heengeleid
over spelonken van oneindigheid.
Vol opgekomen, veeg vergaan.
In purperwindselen ontstaan
onder de doeken, waar de nacht
bewoog in grommelende droomen,
bij onlustwoelingen uit loome
boezemen zuchtende opgebracht,
en heen naar bloeiende rivieren
groenglazen vloeiingen, een drift
met snit van richelen gegrift,
een welzijn mag zich uit gaan vieren,
dat dan door rijker lagen klom,
een omstand loerende alom
in starensgloed. Omhoog, omhoog!...
een wankelende strengel toog
naar ijler einde, zilver-schril
gezette grenzen, kentertil
tot blijde stranding, lest aanschouwen
van fonkelschot, iris ontvouwen,
flitsen alzijds en tinteling,
geknikte stervenssplintering.
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Doodsch en verzonken, wat verging,
wat wordt en is, in frissche kleuren;
o eeuwige nood, die op gaat beuren
zijn ing
een rillende uchtend tegemoet,
met scherven en geboet,
met afstand en geluksverbeuren.
uit niets geboren
in blind en onverkondigd uur
duur
een vleug van bont bekoren
dat aan den wand zijn wieken slijt
en als het spel ten einde rijt,
gevlucht het al, tot niets verloren.
Aan korrelige aarde, aan een smalt
met een verholen oogopslag schakeerend,
dat de ondergrondsche poriën besmerend
afdrupt en rijkelijk ten bodem valt;
aan hinkende opstand, als met licht bemoeien
de vingeren ter nauw de richting wezen
en bijkans uit de klomp kwam opgerezen
de kromme vorm tot zelfverkozen groeien;
aan arbeidskieschheid die het werk niet schendt
der krachten, aan het simpelst element
genoeg te hebben; peinzend na te speuren
den polenstand der kiezelen, de drift
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der vloeistofstroomen twistende geschift
of samensmeltend in verzoende kleuren,
het ongehinderde gedrag der dingen,
de weerstand, de tevreden mengelingen
en hun bloot aangezicht...
ver, ver gehouden
de noodelooze naadring der gedachten
de bevrachten
met eigen moeizaam lot en duizendvoude
bezorgingen, de zelfzucht van den geest,
die altijd en altijd doende is
naar eigen aard en oude erfenis
gelijk te maken, om te zetten hij
en te bedillen.
O hoe nu nabij
in opene ontmoetenis der oogen
de nu gegunde aanblik toegebogen
en zich voordoend met doorstroomde wangen
en in het rond en volwichtige omvangen
der dochteren en hunner handen druk
het onbegrijpelijk geluk:
in deze scherf, in deze grove wand
den ouden oorsprong des heelals te zien,
den chaos en de ordening van dien
verwarden aanvang en bereikt bestand;
in korsten van geronnen kleurenvocht
den in opbouw en het stout gewrocht
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voortdurend
volmakende is

beturend,

te hooren overstortend het gebod,
de stem, te liggen aan de borst van God.

J.H. Leopold, Verzameld werk

292

[Alsof alleen ik en ontdaan]
semperque relinqui
sola sibi semper longam incomitata videtur
ire viam IV 467
Alsof alleen ik en ontdaan
over de droef verlaten wegen
in schrijnend winterweer en regen
een eindeloozen gang moest gaan
en hield mijn hart de winden tegen,
de scherpe sikkels, die hun spoor
inkorven in een rooden voor
met zwarte droppelen beregen.
De flarden van de wolkenvracht
zijn om mijn zwoegend lijf geslagen
en slepend worden meegedragen
de slippen van een grauwe nacht.
Vergeefs, vergeefs afstroomend leekt
het hemelwater langs mijn wangen,
nu op mijn lippen na bleef hangen
het zout der tranen, ongeweekt.
Door struiken en door ruw gewas
en tusschen wreed verscheurde boomen
strompelt met moeizaam verder komen
mijn voet en sleept het klamme gras.
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En leegte, leegte aan alle kant
en staren holen
zijn strikken spant.
zoo grimmig wild
en bespringen
van wurgende vertwijfelingen
dat ik het heet heb uitgegild
en met de winden nu te loor
en blindelings ben weggevlogen,
onwetend waar zij einden mogen
maar stormende in eenen door
en klappertandend van de jacht
spreekt er schande
over wie dit dorst aan te doen
o, woede om wat op zielegronden
nimmer wijkt
en eeuwig is verongelijkt,
drift, die opnieuw wordt opgezonden
en telkens treft als geeselslag
<en volgend met den laatsten kreet
komt lillende de schok gevaren
afgronddiep ontwaren
hoe wel ik nu mijn ondergang weet.>
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Arioso
Sluit, boomen, sluit, o ondoordrongen woud,
de wereld af, de lokkingen en gulden
beloften, al het lachend-leedvervulde
van zijn gedragen, weert en tegenhoudt!
O stammen, die mij eens als snaren waart,
waarop de toets van mijn geluk ging spelen,
wordt nu tot grendels tegen al het vele,
dat leeg en doelloos op mijn wanhoop staart.
Verraad van één en met bestorven mond
prevel ik vloek en afschuw tegen allen,
de roerselen zijn van mij afgevallen,
dood is mijn hart en kil tot op den grond.
En voos en zonder zin is en onnut
der menschen toedoen. Laat hun voorgelogen
opgaan en ijvren ver zijn van mijn oogen
en afgeweerd en worden toegeschut.
Maar dan - den open hemel klaag ik aan,
hoe zulk een schat van liefde en zielsvergoden,
van aanhangen met alle mij geboden
krachten lafhartig moest ten onder gaan.
Hoe jeugd en bloei en weelde in ongehoord
verkwisten en het hartsap van mijn leven
ik uitgaf en was zalig in het geven
en vroeg niet dan een aanzien, dan een woord...
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Sluit af, sluit af, o hooggewelfde kronen,
dat ook het licht uw vredig oord niet schendt!
wordt tot een heilig, kuisch grafmonument,
waar droefenis en stilte samenwonen.
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[O zie de opbloei der millioenen hier]
O ZIE de opbloei der millioenen hier
gestort en uitgestrooid over de perken
des hemeltuins en alle bonte werken
verheven speling van den gaardenier!
In bochten en spiralen soms verstrikt,
in kuilen loopend, slingerend opgespat,
en door aangevat
in purperen groepen geschikt
gehoorzaam elk en brandend niet te min,
blij in den jongen oorsprong, die zij waren,
vervulden reeds van eigen wedervaren,
gloed en verlangen van een zielsbegin,
waar des oneindigen geestes blinde schat
besluiteloos over den bajert zweefde
in verre steilte en in den afgrond leefde
en het bizondere al in zich bezat.
O zie de opbloei der millioenen hier,
de weelde van hun overstelpend wezen
met iets als van verwantschap af te lezen
sier.
Wij gingen samen ook langs deze paden
en waren gasten ook in dezen hof,
fonkelend zelve in het wereldstof,
verrukt en trotsch onder de myriaden.
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Nezahualcoyotl
O keizerdichter, o gekroond pöeet,
die alle pracht en heerlijkheid versmeet
voor drie kalkoenen,
den droom van roem en lof gerust
inruildet voor verleidelijke lust
van venezoenen,
hoe is uw gril van kwaden reuk,
een fijn bezonnen oordeelspreuk,
gewikt, gewogen,
uw luchtige bekentenis
nuchter en fel inwendig is
en onbevlogen.
Het haat'lijk purper van den dag,
het is een veeg doorzichtig rag
vol booze gaten,
met kiesche vingers opgebeurd
en onderkend en afgekeurd
en daargelaten;
een frommelig plunje uit de kast,
dat allen en dat niemand past,
met valsche plooien,
geëffend en terecht geschikt
maar dat de vogelen verschrikt,
het triestig mooie.
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Te midden van des werelds schoon
het onverstand zit op den troon
hoog en verheven,
met om zich heen in éénen door
het onbehagelijke koor
en den aankleve.
Daar staat dan met verlegen lonk
de pooverte van geest te pronk
en leunt op krukken,
de onmacht en het wanbeleid,
bejaarde indrukwekkendheid
met kindernukken.
De afgunst is er en ziet scheel,
de vuige nijd en het krakeel
gebald van handen,
en weggedoken en op zij
de nederige hoovaardij
in knarsetanden.
Het sluw berekenend gedrag
dat telt op vingers, het bejag
van eigen voordeel,
het klein belang, kort van gezicht,
en in een wankel evenwicht
het onvast oordeel.
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Het stroef behoud in eeuwigen schrik,
de dweepzucht met verdraaiden blik
en fel belijden,
en spiegelend zich onderling
de lof en de bewondering
van wederzijden.
De jeugd vol gloed en nieuwe leus
maar lijdend aan een vieze neus
schoon ongeweten,
en aan een roem, die lang verglom,
zich koesterende ouderdom
dood en vergeten.
Bijeengeschoven, klevend daar
in voorschriftsvriendschap tot elkaar
en onecht klinkend
en allen zeer en beursch en ziek,
ach en zoo weinig heroiek
en zoo ontzinkend.
O weerzin, die het al beziet
met spitsen blik en stom verdriet
en gruwend wezen,
bedacht te zijn met hulde en eer,
bezoekingen in zulk een sfeer
en bij de dezen!
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<Wat zonder stilstand bezig groeit,
met onmerkbare overgang vervloeit,
rebelsch en levend,
soms overstelpend, soms een licht
dat fel verschiet, een droomgezicht
ijl en ontzwevend,
met tevens een doordrongen zijn
van dat aan elk bizonder zijn
der laatste gronden,
geur hier alleen in uitgestort
die niet elders wordt
teruggevonden,
bevolen te zijn uitgedrukt,
met moeite en maar half gelukt
en onvolkomen
en in de onverschillige schaar
van woorden sterk en vast en klaar
schuw opgenomen,
het zal den zeekren weg opgaan
van en van misverstaan
en niet beklijven,
gespaard het luttele bedrag
waar elk zich in herkennen mag
overblijven.>
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En zoo heeft hij den eigen droom,
der wenschen overmoed en schroom,
hun puur bewaren,
den onderdrukt,
de bitterheid omlaag geslikt
en met bedaren,
een die en voortaan
de waarde wist van dit bestaan
en zonder dezen
het gaande en komende begroet,
gebeure, wat gebeuren moet
en niet zal wezen.
Bedroefde trotschaard, die ontweek
en niet te vatten was en bleek
met strakke lippen
den tooi, den schat, het eerepand
getroost uit achtelooze hand
heeft laten glippen.
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[Naast ons, naast ons, achter het riet]
NAAST ons, naast ons, achter het riet
in het parelend luchtverschiet
over donkerende landen,
bergen opstaand aan de randen
speelt het, speelt het, gaan er open
klanken, zangen, zoet gerucht
ademend in avondlucht
en verkwijnend; toegeslopen
liggen wij, dat niets bewoog,
in het korstig takkendroog
rustende op de elleboog.
En het prevelt. O, de fluit
waarin al het avondweeke
en de vrêe der hemelstreken
samensmelt, <o diep geluid
vloeiend over alles uit!
Smarten, smachten van het heet
middaglichten strak en wreed,
leniging nu en een stijgen
uit het omgelegen zwijgen,
opkomst van een glooiing
en dan bovenste ontplooiing
onderwijl dat hel en rein
in den lichtkrans, in het ronde
klinkt en aanhoudt een refrein
als uit (bovenaardsche) monden.
Dan, gedwee en omgebogen
langs gemakkelijker tocht
weer den oorsprong opgezocht,
in verkorting en verlenging
ongemerkte overbrenging
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in een aanverwante soort
met naar waar het thuis behoort
heimelijk toch terugverlangen.
O zoetvloeiende gezangen,
zanggenade, hemelval
die hier de aardbewoners al
kluisterende houdt gevangen
in het ademloos vertrek
dezer stil geworden plek.
En aldaar een stil beschouwen,
overdenken en ontvouwen
van het zangerig overleg,
mijmerend langs denzelfden weg.
Echter, bij het langer duren
over de fiorituren
trilde er een donkere traan
dat wij soberder van denken
een vernieuwde aandacht schenken,
beter het verstaan
en in deze uitzang hooren
dat hier iets verloren
zijn verlangst wil zoeken gaan.
Over onbevolkte paden
rusteloos, ook zelf nomade
zwerft het lied des herders, doel
zoekend van zijn jong gevoel,
over ruigte van gewassen,
scherp gewette stekelgrassen,
broze biezen, bilzenkruid,
over blinkende waterplassen,
over sombere valleien
en het spreien
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van een ver gaand heuvelland
met brokkelstand
van ruïnes
galmen
in het onontroerde, kalme
landschap, dat zijn effenheid
even argeloos openleit
zijner macht zwaar
ongerept <aanwezig> daar.
Zoeken, zoeken, dat niet vond
achter elken horizont
doorgedrongen,
en dan van het bleeke eind
af zich wendend, afgepijnd
naar het eigen ging te keer.
Leegte, leegte en ommekeer,
moe en met een schrijnen
van het pijnen.
Ziel die eindelijk gebogen
over eigen eenzaamheid,
in een spiegelen zich vermeit,
in een met droeve oogen
in de uren zonder tijd,
ongestild
vingertoppen opgetild
op de ronde gaten ,
die de wonde openlegt
en het vreeselijk zegt,
<gedragen>
tusschen klagen en beklagen,
in de diepte voelt hoe deze
ongeneeselijk moet wezen
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en zijn onvervreemdbaar deel.>
Ligt gij en luistert? is uw eigen
hart en meegaan en een neigen
als van takken in den wind,
toebestemd en uitverkoren
zijn verborgenst lot te hooren
op de lippen van een kind?
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Schetsen en fragmenten
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Reeks III
Trekvogelkreet
hoog, hoog verloren, boven in den nacht.
En met een storm heb ik aan u gedacht
onaangeroerde, die het minste weet
van dit verduren en die niet verwacht
dat dit haar deren zou en zich verwondert
en voorts den fonkelenden dag besteedt.
O schreeuw des vogels, schel en wild en wreed
hoe zoet is toch uw binnenst voor den slapelooze;
de lokroep van uw weggang uitgekozen
ter mijn' erinn'ring vindt den wakende gereed.
Een wrevel schudt, een mokkend norsch verheffen
de vederen, als altijd was verwacht,
tot glanzende vervulling wordt de nacht
met zich zichzelf te voelen, van beseffen:
het is genoeg! O opstand, diepste zin,
en wrevel, hoogste poging, hoogst gewin
die en aan den grond
wroet in zijn ergernis gewond
en in kwetsuren
en zoo het wilde van de vogelstem
het opgewondene, o welk een antwoord
in dezen wrange die zich op mocht beuren
van af zijn bed, van af den lagen grond
en door den nacht getild en hier vandaan
op plotselinge wieken en verruiming
van ademtocht en ziel,
zalig en stil verheerlijkt zag
dat hij dit al verlaten mag.
Voorbij, voorbij! de lucht wordt heller,
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er is een ijler licht en ademsfeer
naar oorden zijner keuze
Was niet in dezen <allengs> groot gebracht
o nauw getorste dracht
een bitter zwaar verdriet, en dan, omvaamde
zijn helder stil verlangen
de zoomen niet van alle aardverblijven,
de overgrenssche wereld waar beklijven
aan mag vangen?
Het zalig oneindige smachten van de jeugd
<En nu naar bergen, niet naar kinderlijk gebied,
niet naar het eiland der beminden beiden>
naar rotsige gebergten, een bestand
van rond verweerde steenen en van kloven,
een stroomgeruisch komt uit het dal naar boven,
een leege nevel hangt er langs den wand,
waar kluizenaars fijne baardgezichten
verrichten
bescheiden bezigheden tieren
herten en rustige bedaarde dieren.
O mijn verlangen, veilig omgedragen
opperst van de ziel
helderst en ijlst
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Tintelende ontroering
zich zelf genoeg,
en met de volontloken wangen
en met de forsche wrong der haren
met het hoofd aangeleund
stond zij zwaar, zwart;
rijke rozenbottels
oranje en rood,
schat bij schat,
o de (weet je nog) barstten,
bloemenknoppen des harten,
het ongekreukte bloemenblad
lag in onze hand
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[Gleed ooit een schooner manestraal]
Gleed ooit een schooner manestraal
neer in de diepten van het bosch
<over de> welvende loovertros
gestort <als in> een marmerzaal,
verzinkende de blauwe schijn
in de ravijnen van de boomen,
de hellingen waar af mag stroomen
een zifting ; stil gordijn,
waar niemand achter staat
En de verzilvering maakt los
het geringste blad
op den geregen halm gespat,
gesprenkeld op het vloeiend mos,
een snippering op alle twijgen
van deze pracht
omsloten in den nacht.
Gleed ooit een schooner manestraal ik roep het uit in stameltaal,
o o stof van monden
die 't onuitsprekelijke niet konden
bedwingen! Nochtans ik herhaal
totdat het op mijn lippen sterft,
het woord onzeker wordt en zwerft
want overal in het ronde
volte van leven op eene maal woelt
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omdat mijn aanzijn voelt
de looveren, de takken zwart,
zij dragen ons naar waar het hart
der wereld is; voelt gij niet hoog
der dingen donzen elleboog?
ons onbegrepen, ongewild,
wij worden staamlend opgetild
zonder zonder plichten
van de ontheven zoolgewrichten.
O vlindervoeten voortaan glad
over het stronkenpad,
eenparig glijden door de lanen
en zich zwevend wanen,
geleidlijk oop'nen van het hek
en een grootnachtelijk vertrek.
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Een lucht van marmer en van onyxsteen,
de maan in goudgloed er door heen,
vijf smalle stammen, uitgedund
laantje versmeltend aan de punt
en aan de kimmen stonden
onsterfelijke verlangens stil van monden,
takken gerezen wit en lispelend groen,
o zacht innemend en betoovrend toen,
de voeten frommelend in de bronzen blaren,
en lichte zweem op onze voorhoofds âren,
onverzadigd
ik droeg u op o de volle snik
van aan mijn borst geborgen oogenblik,
van uit het diepste opgehaald
de schemerende beelden het oude park
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[Vijver, juweelen waterkom]
Vijver, juweelen waterkom
vijver der liefste, waar rondom
de paden onzer loopen
met slingeringen en verknoopen
van hun gedachtelooze gangen,
Vijver der liefste, waarin hangen
de waterlelies, boven drijven
en ingeschreven cirkels schrijven,
Vijver der liefste, helderheid
die maar op ééne, op ééne beidt;
de hemel is er in en zij
in blozenden ijver
als zij zich buigt
over den vijver
van zich getuigt,
in deze zacht gestreken zproblem
des waters haar gezicht ook zelf
glanst als het luchtgewelf.
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[De jonge oogen op een heldren dag]
De jonge oogen op een heldren dag
of wat de drang wezen mag
telken keer
door vensterruiten opziende in het stille weer,
voelt zich de ziel niet uit de borst getogen
aan den dunnen draad gehangen
der aandacht,
dieper ademhalen
in de spiegeling der lucht
getild
in een bestaan dat o zoo zeer verschilt
van dit voorhandene,
een wemeling die licht, licht en ver,
ver, ver toch...
een schijn
een hangen daaraan van het begeeren
een ander land, een ander leven is het doel,
o voorgevoel, o voorgevoel!
viel er een leegte en dan een wemeling
van wenschen een sterk gevoel
dat deze
naar elders wilde en diende
wij beide twee.
O storm en al omwervelende vlaag
als in mijn armen ik de liefste draag
en over gebogen
ontmoeten mag haar aanziende oogen,
gewillig wenken en gerust
wordt en gekust
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Dan de binnenbons van het ontmoeten
verklaarde wetenschap
ook van haar mond bëaamd
gedragen door mijn kracht,
weggebracht
ontvoerd
waarom, waarin onbekend
ten diepste ware toebestemd
dit was ons bezielt,
begoocheling
het eeuwige zoeken naar een ander ik,
bevestiging van eigen wezen
dat hier niet te na gekomen werd.

J.H. Leopold, Verzameld werk

317

[Een blauwe lucht en wolkengrijs]
Een blauwe lucht en wolkengrijs,
een maan in 't zilver, dat ik meen te hooren,
in verte en heuvelland het wachtwoord van den horen
dat omgaat zwellend schoksgewijs
herinnering en bewijs
dat nu daarginder in het kreupelhout
en de fluweelen dennen
de fijne nevels zijn opgehangen,
de herfstdraden,
dat in het bosch de distinctie, en het kiesche is
van eerste kilte en in de greppels
onder tak en blad
het teeder wit bevrozen nat,
het dunne zwarte ijs.
En nu de klare wijs
van het signaal,
<spettende klanken van metaal,>
zwervende klanken, stervensklacht
late stem van de jacht
die oproept al in mijn zin;
ik die mijn jeugd bemin,
voel al weggebracht
naar andere streken
een voelen wrang en droef
komt op en een geproef
<van blarenafval en in vocht verzinken>
O gekweekt verlangen,
o tevergeefsch omvangen
van andere (menschen) en een schooner lot,
o leegte het gewonnene ten spot
en spijt
die in alle overvloed het harte splijt,
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grief
tegen al wat lief
mag schijnen o vragen,
stil snikken
en toegeven,
in smart vergaan, zooals dan
en zacht
de smart der dingen
(lacrymae rer.)
De maan schijnt op mijn verdroogde boeken,
op die, op die
de tijd dat ik geloofde, dat de verklaring
en het wezen van alles te vinden was,
dat ik God zocht,
en nu zijn het de ruggen slechts
en die gesloten blijven
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De zoelten van uw stroomen
uw edeldadig bloed
het oproer van de polsen; ingestort
is voller ademen ruimer wordt
in dit onstuimig
De teugen halen in
van land van zee
wind om de slapen, uitzicht
glans
van zelfrechtvaardiging,
van blank weer op zich zelf staan, hemeltrans
rondom de slapen, oogen die ontmoeten
het hoogste te voeten
de ballast dezer aarde.
O ruimten, verruiming
van borst en geest, ruimte allerzijds
onstuimig,
het schittert boven mij, en slank van leden
ligt alles achter, helder en weer blank
als vloeide zilver langs de jonge leden.
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[Als water vallende in den nacht]
Als water vallende in den nacht
zoo wordt de smart mij toegebracht
sober zijgen
dat streng zich voordoet in het zwijgen
stormende overvloed
sombere spoed.
En een bevangen luisteren is
achter het scherm der duisternis,
in angst en wachten opgenomen
de brokkelrotsen en de boomen,
stil gebleven
bochten en de lommer dreven.
O bitternis die zich bekent
in het gefloersde firmament,
de plechtige geslotenheid
van nacht en aardrijk alle beid',
de samenkomst van berg en dal
en den verborgen waterval.
En uit den ondergrondschen krocht
rijst biddende een ademtocht,
een klacht, een zucht, een snikken weent
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ver

en zwerft om het gesteent

onbestemd en vaag
een lispelende vraag
en dan met omslaan van den toon
het antwoord der verwulfde woon,
klokgebrom
doordreunende alom,
verkondigende bengeling:
bestendiging! bestendiging!
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[O vlonder tot ons toegeschoven]
O vlonder, tot ons toegeschoven
over de helderte van boven
de gulden streek
die ver en die nabij geleek
geschreven lijnen
die komen en verdwijnen
gespeel
van dit het wankelend luchtkasteel.
En nu betreden en bevolkt
zet elk zich zelve voor
en wacht dan op het naderkomen
der wederhelft
omfloersd, verdonkerd,
waar nauw de zij flonkert
gedoken in het schaduwdons
van het genoegelijk onderons,
de der wonderzoete
vertrouwelijke vrouwenvoeten.
Dit
met volgen en met onderbreken
is het als een met woorden spreken,
verlangen, wachten, voortgestoeid
gewiegd, luchtig geschoeid
en dan een wankel evenwicht
o gedicht
helder en frank, en ginder zwicht
een schaduw neer; er wordt gezegd
een roerend vers, dat open legt
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veel
En leeg weer en alleen gelaten
o vlonder
met hemel boven, hemel onder.
De frissche hanenkraai,
geschulpt geluid, gulden en zilvren boorden
gelegd om de afzonderlijke woorden
om de syncopen elk
de sikkelveeren
groen afgaand van het donker,
de hals in slierten donker rood en bruin
verschuivende, de zwarte kop en schuin
de paarlemoeren ooren,
de dwingende tiran die tartende en kras
stapt in het hooge gras.
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[De oude buur]
De oude buur
verdiept in eindeloos getuur
gezeten aan den oeverrand
van het oud park, het bochtig strand,
de kronkelende looverboomen,
de welvingen waaronder uit
de blauwte licht zich opensluit
tot waar zij ver versmelten mag
met den witpaarlemoeren dag
en lichte kimmen, en te midden
een enkel eiland, ingebeten
verweerde rotsen, rondgesleten,
gebogen wel als buffelvee
met bulten opstaand uit de zee
en niet
<toeganklijk> het eeuwige graniet.
een boek dat niet doen zegt
gelezen en terzij gelegd
doorgrond, doorzien, doorproefd
niet meer behoeft,
genoeg heeft gekregen
naar elkander afgewogen
uiterlijk, innerlijk gedrag,
doen en laten
beslag (leggen)
op elkander acht geven
op ontzien bedacht
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spelingen (beslommeringen)
waarop de oude
en rusten zoude
laat
zijn oogen van agaat.
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Reeks IV
Buiten de deuren en het balkon
het bosch der toppen, de opperste on aantastbare oorden,
en al het overige weggesmoorde
gezonken in sombere horizon...
wachten, wachten zonder verroeren,
zonder uren en zonder tijd,
en leeg en wijd en zijd
de nacht er naast, veeg en verstoken
geloken
de vredige honderdtallen.
Dan, opengevallen
boven de boomen, hoog boven in
het witte wonder, een lichtbegin:
dun wegschuiven van het grijze
zacht schoksgewijze,
afzakken en slinken
waarin nu alle stammen staan,
verheerlijking die hen vast ging slaan,
en op eens als eerste teeken
dagaanbreken,
bewegen, bewegen alaan alaan
van buigende takken en wuivende blâen,
een loopend geritsel, men weet niet waar van daan.
Liefste, o liefste, wat mag dit wezen?
O, welke adem is gerezen,
dat alles trilt, dat alles beeft
en een meeslepend leven heeft,
dat over de heesters en de blaren
ontmoeten komt toegevaren,
de heuvelen en het boogverschiet
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naderend zijn en weifelen niet
en in het ver en in het nabij
een met de gelukkige wij
een toebedoelen gebleken is,
een klemmende beteekenis,
dat hemel, aarde en creatuur,
windademen en zonnevuur,
de nachtelijke sterrebeelden
in ons en blozen deelden,
dat alle schepselen naar den schijn
meewetend en medeplichtig zijn
en allen zoo in de diepte lezen...
liefste, o liefste, wat mag dit wezen?
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[De wind loopt uit over het pad]
De wind loopt uit over het pad,
stoot aan tegen de zwarte stammen,
strompelt op ruwe wortelkammen,
stookt in het afvalblad
de brooze blaren met versterf
in weefselwerk en nerf,
met even in het brons
een rimpeling, een fijne frons
of ook gerold in statig ronde
volutenbocht of
o tuilen, tuilen,
van onze wanhoop en verdriet,
is in uw dor omhulsel niet
het zich verschuilen
en heden,
nu wij den tocht zijn aangetreden,
den gang door ons zwart winterwoud

Uit vroegere schetsen na reg. 15 v.o. (het zich verschuilen)
der hooge wonde, al het leege staren
van hen, die hingen aan elkaren
en zonder hulpe bleven, die gezocht
elkanders oogen, ademtocht
en biddende omklemden
en zonder wederstand bevonden
was deze bitterheid de stonde
toen alles van hen henenstreek,
alles - de
<en wat het dierste, deze doorgloeiende vermoedens
dit groeiend weten van een zulke een
van het bestaan en getuigenis
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van een, een ander, die verstond
O diep herademen! ->
<dit aloude zoeken
dit ongeduld beloofd
naar eene die met schaduw om het hoofd
en stilte van bezinning blik
herkennen mocht een ander eigen ik>
<al wat een sterfelijk verlangen
aan ging hangen
en dacht als levens vast bestand
geloosd, geslaakt wordt hun verband>
o bladen, bladen,
uit onbezonnen hand gestrooid,
hoe doelloos dwarrelt uw berooid
bestaan voort over grauwe paden,
totdat en dan
zinkt gij eenzaam vreemde streek
terneergezegen stervensbleek
en met een dood beladen.
Hoe voert de werveling uw vracht
den hemel in op alle winden,
uit langs blinde wegen
en werpt uw lot het toeval tegen
en spilt naar willekeur uw jacht.
-------Verlaten zonneschijnselen ontvluchten
over de landen, waar de kilte dringt,
de vale heerscher die de landen dwingt,
de blootgekomene in zijn harde grepen.
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De fulpen, de zwartfluweelen hemel vol
van vele sterren flonkerend,
en ik moet denken aan
Sappho zomernacht
en een hangt aan de horizont,
een heldere, een lamp, o wie de onverschoten
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Blinkende rivieren
die langs blauwe heuvels zwieren
Er is een zilveren hemelbaan
met wolken die op scheiden staan
De onophoudelijke zang van het water
aan de kant
hangt aan den wilg het zwarte nettenwant,
klaterende koele peppels
wolken wit en zielvol blauw
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In de oogen te lezen
het geestelijk bestaansrecht,
dat er een ander is als ik,
bevestiging, rechtvaardiging
van den bitteren strijd
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Zomer drachtig rijpen moet
en triomfantelijke wolken
boven mijn bloote hoofd,
diep blauw,
boomen met toppen als pluimen
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Mengeling van blijdschap en verdriet,
een toedringen, armen uitgaan
en tegelijk een terughouden, een angst
om het hart slaat,
het gaat verloren, verloren, beknelt,
dat het ontvangen
en het begin is van verlies
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[O toen, toen schuddend]
O toen, toen schuddend met den loovertak
de morgen ons te bedde stond
en verschgesterkt zich het besef
verlevendigde en nieuwgezond
buiten de luiken als een drift,
een knippering van vleugelslag:
was het de nacht die wijken ging,
was het de vreugdevolte van den dag?

J.H. Leopold, Verzameld werk

336
En zie, er ligt een boot gereed.
Onthoudt, onthoudt, onthoudt mij niet
de vruchten van uw liefde
opengespleten granaat
kersen waar
de twee appelen, de zachte perzik
geestelijke overvloed
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Te huur, te huur!
mijn ziel hangt op het uiterste
huiverend hoog
avontuur.
Bergen en dalen
en een herhalen
diep, diep, diep onder een meer
met parelkanten;
hij heeft het fronsen,
streelt zij terecht,
zij heeft de tranen
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Uit leege verte toegeroep
men weet niet waar vandaan
maar al aan
blaren groen
jongvochtig
wat is des harten koekoekroep
naar eene die begrijpt
die eender is
hoe is het leeg

J.H. Leopold, Verzameld werk

339
O wat ik kamp in vele uren
en nauwelijks te boven kom
niet te verduren
die roekeloos over de toppen klom
van mijn hoog ademen, o ten slot
komt de mindering, de opstand
valt
vluchtende banden,
alom een effening sindsdien
en rustende op zilverstranden
de kalmte van het overzien.
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Of het nog niet iets mag vinden
der oogenblikken, der beminde,
opdat ook dit zij ingeprent
en zoo de reeks van dezen dag
tot en rijkdom groeien mag
vroolijke bent
en opgelezen en gegaard,
het minste was het meeste waard
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[Al wat voor anderen werd verborgen]
Al wat voor anderen werd verborgen
groet,
het is mijn avond en mijn morgen,
het zal mijn nacht zijn als het moet.
Het is mijn liefste toebehooren,
wat telkens ik bedenken moet.
Ik zoek en vind het onverloren
en speur hoe goed, hoe goed het doet.
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[Sidonisch glas van teeder rose]
Sidonisch glas van teeder rose,
bleek zeegroen, waarover lag als een rag gespannen,
als een mat zilverwaas, als dauw op vrouwenwang.
En dan in kostbare foudralen zegelsteenen, gemmen,
chalcedon, karneool,
bloedtopaas, roode hyacinth en bergkristal
waarin ingesneden emblemen,
de lotosbloem, een koning stijf barbaarsch,
recht op, groote strakke oogen opengespalkt, griffioenen,
sfinxen, chimairenmonsters, de vogel Grijp.
Dan aan de markt, al waar de karavanen
de schokkende kameelen
der Aziaten van Achter-Azie,
ceders, wapenrustingen,
de blonde myrrhe, korrelige wierook, gele specerij,
cinamomum, cassia, nardus, sandelhout,
rollen schors,
jaspis en nephriet,
elpenbeen en parelen uit Malabar,
Ethiopisch ebbenhout,
struisveeren, apen, schreeuwende pauwen,
blauwe Perzische turkooizen,
leeuwen- en pardelhuiden
van Drangiana en Gedrosia.
Dan de Bedowienen, bestoven,
fluitende tusschen de tanden, armgezwaai hoog op,
schreeuwende tusschen ingeperkte lammeren met rammen
en vuile bokken met geklonterden baard,
langgehaarde geiten, gestreepte oogen van agaat,
drommen uit Sjeba en Zuid-Arabie.
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Stapels grijze myrrhe en gekruimde wierook,
agaat, onyx, sardonyx
en stofgoud in leeren buidels.
Noorden
het strenge staal, in onverbiddelijke lemmeten geslepen
met kille snede, en de ruigbehaarde
paarden,
glanzende muilen van Armenie
en van Tojarma,
met een hier vreemde bleekheid
en in de diepe, afwezige blik
de donkerte van Colchos' wonderwouden,
de stille eeuwigheid der hooge gletschervelden,
stilte die als een mantel,
als een dik gewaad neerzonk
om hen en om hun voeten plooide.
en in de binnenstad
daar lagen bergen van het gave koren
afgudsend van den top,
glinsterend in de zon, de matelooze opbrengst
van tallooze akkers; in niet af te ziene rijen
de aarden vaten,
de klaar gezeefde olie, het volle rijke vocht
fonkelend door de naden,
en elders donker paarsch bedropen
uitwasemend
en sterk riekend, bedwelmend, walm
donker doorzegen.
En dan op tafels eigen handwerksvolk:
in brons, in zilver, in gebrand goud
geciseleerd, geteekend, geslepen kommen,
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amphoren, bekers, waterschalen,
al wat
geplooid, gevouwen in de bazar,
het koningspurper,
wat de nauw-luisterende schier bezielde hand,
de kieskeurige godbegaafde vingers van dit donker ras
omklemden, en daarnaast
de smalle halzen, fiolen,
kruikjes.
En eindelijk aan de haven, op de blanke kaden
ontladen, ontlast getast,
plassend door het water naakte ruggen,
nat van zweet glanzend,
ruwe waren, barnsteen bij de Liguriën,
gekomen overland van waar de binnenzee
storm
met wier en tang het uitschudde in het haf.
En uit twee schepen, begroeid met wier,
gehavend van takelage
en vaal geworden, verveloos
en de bemanning
zeemoe en langzaam en de oogen strak,
gehaald
over de lange ruggen, de ronde rollende baren
van den Oceaan
het grijze, het zeldzame metaal,
in ruwe staven
het ongesmolten koper,
zwavel uit Melos en aluin,
bestoven balen,
getakeld aan de mast geheschen
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Parische marmerblokken, versche glinsterende breuken,
het violette purper van Cythera,
het donker goud van Thasos,
zilver, ijzer uit Tarsis, Tarbessus het rijke
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[Het kleine geldt het groote; ik heb verkoren]
Het kleine geldt het groote; ik heb verkoren
op dezen gladgeslepen marmersteen
het klateren en den frisschen val te hooren
Kallirhoe
en aan te zien de van den stoet der oud-Atheensche vrouwen
geplante voeten, de geel fluweelen huid,
de zachtzinnig en met droomende aandacht te beschouwen,
hun bloote voeten, de waterhalenden.
Het helder nat omspoelt ze en in de zonneschijn
omkringelt enkels en de voetgewrichten
weten te verrichten
gangen van dansen, die nog onbewust, vergeten, wiegt
in hun gang, vrij spreiden zich de teenen
Het kleine geldt het groote. Was er ooit genot grooter
dan dit, dat de ziel reeds zoo geheel vervulde
geluk
dit doordringend oogenblik.
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[Zij heeft nog alles, wat zij eens bezat]
Zij heeft nog alles, wat zij eens bezat
maar ook: zooals zij thans zich openbaart
zoo was zij toen; nu rusten deze oogen
op een ontluiken dat werd grootgetogen
in Hellas' zon en in den rozegaard
van Aphrodite. Zoele geuren dringen
zich op, die zweven in den tempelhof
of opgewemeld hangen in het stof
der wegen. Dan, roodblonde bijen zingen
hun zacht gezang
Het zijn de oude geuren en aromen:
het zijn de oude oogen, d'oude ziel
de onverloren ook
O zoete liefheid van de pracht der rozen
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Reeks V
Hoe helder waren de wateren op dezen dag
als op hun openingen en op hun vliezen lag
geteekend en in kleuren afgepenceeld
het omgekeerde wereldbeeld,
wolken en hemelsblauw, argeloos open luchten
versierd met schoone vogelvluchten,
over de groene heuvelen de getrokken baan,
wagens en voetvolk, die tesaam opgaan,
paarden het hoofd naar den grond gericht,
stad en muren en hun schaduwen diep gezonken
waar aan de zwarte kaden de binnenwateren blonken
hier waar het en koel is aan de gracht
en haar stil leven doorgebracht
<

zonder groot verloop

en in gelijkmatigheid
als licht tusschen de huizen uitgespreid,
verlichtend anderen, zelve zichtbaar niet
het meeste met gerustheid overliet.
Zij wist haar aandeel, dat zij was opgenomen
als één bestanddeel, gerustzijn was over haar gekomen,

J.H. Leopold, Verzameld werk

349
haar nederige leven, gewoon en goedgevonden,
als in voorbijgaan doorgebracht als zij zich konde
er op bedenken, in tempering geleid,
in tempering van wezen, in toegevendheid.
Leven dit, leven dat, van alle rangen en grootte hier,
mensch het gehoorzame dier
en plant en steen, de starren, het hemelwezen
en Zijne wonderen, waarmee was aangevuld
de nuchtere schepping>
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[Je bent, je bent mijn koningin]
Je bent, je bent mijn koningin,
je zult in zilverwit gezeten
van smeken en vereering weten
gevangen in mijn dichterzin,
gevangen in mijn brooze handen
die werden biddende uitgestrekt
eeuwig oude en eendre <verlangen
dat blijft aan het geringste hangen>
het zelfde mis, het zelfde zoek
en in de vert' koekoek, koekoek.
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Werd in deez' schemerende stee
uit hemelsblauw en wit geboren
een bleek princesje, een verloren
doolstertje gekroonde
kind met fijnen mond
waarop het kiesche proeven stond
der zich voordoende dingen,
met barnsteen oogen
van donkre nevelkring omtogen
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In dorte en verwoest struweel
en zanderigen ondergrond,
beneden, tusschen de boomen door,
de stad, de daken in zachte kleuren,
muurtorens die zich op gaan beuren,
de huizen schuiven
en aan de voet van de struiken hier
een vlossig schaap, een moederdier.
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Het zien der lente groen en zwart
verwart
Zoo ook het denken aan de jeugd
vreemde wrange
Vergeef me,
ach God, vergeef me
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Dieren
als kerk in het bosch gezien
dat diep doet ademen.
het gevoel van rijkdom
van waar, van waar
de onderlinge verteedering...
bij het gezamenlijk zien van dieren
het planten van boomen (op bedrukte dagen)
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[Tusschen grillige opgeworpen polders]
Tusschen grillige opgeworpen polders
en blauw en water en oeverriet
het jacht, verschuivend langs verschiet
van dijken en dorpen,
wit de zeilen en blank het hout
en wit van hen, die het in zich houdt.
In licht en helderte is hun bewegen,
hun doen heeft een volte van rust gekregen,
rank en bizonder van lucht en licht,
een rijk en verborgen evenwicht.
Zij lachen, spreken,
en voelen zich diep doordrongen
tot elkander,
dat elk de ander
ondoorgrondelijk is,
de oogen blinken,
gebaren heen en weer gaan,
de lach bekend, de blik verstaan.
witte licht vliegt af. Het gesprokene drijft/tusschen hen
en ieder blijft
in zich zelf
beseft
het wreede vervreemden dat er lag
midden in deze zomerdag.
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Berglandschap
of Middellandsche Zee met rotskust.
en hier vallend van het riemblad
fonkelende, ronde druppelingen
en ik ben stil verrukt
en vol en stil verwonderd van
de heerlijkheid der dingen.
de bergen wijkend verder, ver
met blauwe damp in de ravijnen
verheerlijkt in het (laatst) verdwijnen
de zeilen opde zee.
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[Als hof- en veldwerk is gedaan]

Rijkdom
Als hof- en veldwerk is gedaan,
de ladders tegen de boomen staan
en des heelen jaars geluk
gaat blijken in den perepluk,
o sappigheid en overvloed,
en al het land doet zich te goed
in volle weelde, zonneschijn,
als fijner wordt de lucht en kil,
de loovers hoog onroerbaar stil
afhangen in het vochtig bosch,
een sluiermist doorzichtig los
om stammen zweeft en statig hout
en fronsend ligt en stroef en oud
de donkere hei
druppeltak en nevelwaas,
fazant en haas
en in de vert' de trotsche knal
van jachtgeweer over berg en dal
een toevend avondrood
en in de ziel een blij bedenken glijdt
naar den wintertijd,
o winter, winter, beste tijd,
wanneer de mensch zich zelf belijdt
en elk zich op zich zelf bezint
een nieuw bestaan begint.
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[Bedekte lucht]
Bedekte lucht
vegen
van schitterzon en woeligheid,
een rust en schaduw is toegevleid,
o zegen van den regen gul en glad
over de schemerende stad,
over de bruine daken,
de stille huisbewoner zal
de zoetheid van den regenval
tot stille vreugde maken
en zinnend rondgaand is hij op de zoek,
het mag een aloud platenboek
met zachte kleuren wezen,
of volgt de tooverende taal
van verzen of geschiedverhaal,
gedoken op het lezen.
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[Mijn hoofd is in het diepe gras]
Mijn hoofd is in het diepe gras,
mijn hoofd of het een boomvrucht was,
een ooft, een appel zwaar
gevallen daar...
het ligt, en stengels, veldgewas
schieten er op in glansbalijnen,
omwikkeling de lange lijnen
aan alle kant dicht,
omhoog, omhoog gericht
halmen, duizend sprieten
ontspringende als dunne rieten
met knoopen, windgeluid
in schacht van sluimerende fluit.
O zomersch voelen, ongestuit
als
Wolken en wind en hemelblauw
het is er nauw
maar hier en mij ter zijde
de breede, bolle overvloed
glinsterende steelen
En ik lig mee te groeien
ik doe mee.
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Er is een treurend iets,
een dun, uitgetogen,
verminderend vermogen
en als een fijn verlies,
een weggang in de luchten,
alsof de zon
verder, verder nu staat achter den horizon.
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[In de getogen tonen/van het Fluiten]
In de getogen tonen/van het fluiten
trekt mijn jeugd voorbij
en alle tijd
zonder verzet.
Des avonds als de waters klaarder blinken
en zachter het fluweel wordt van het groen.
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aant.

Reeks VI
Geheven kelk en tartend flintkristal
waarin de bundelen des lichts zich splitsen,
in het bitse
gesneden glas versplintert het heelal.
Rondom de bodem staat het slaggeding
met dreigement van pijlen en van zwaarden,
<een> haag van kletterende hellebaarden
wapenen kruiseling.
Een rozerood en donker karmozijn
ligt op den ondergrond te branden,
lonkt achter de wanden
in broeiend O welke wijn
werd hier gebotteld? Dikgestroomd en zwaar
rilt is uw goed
een een bloed,
duizelend en doodsgevaar.
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[Rondom mijn bed, van trijpen omsloten]
Rondom mijn bed, van trijpen omsloten,
tressen en koord gegroeid in het vergrooten
der donkerte, torschende schroef kolommen
die tot een zwaren, verren hemel klommen,
in nachtelijke zaal waar van gebint
in wapperende plooien en in lint,
in strooken afhangt glanzende overvloed
als roet,
om gaat het, het gevoelde monster, om
op soepele gewrichten, aldoor om.
Ik hoor de zuchten van zijn zolen, om
en om verstervende, gedempte trom
de groote
sombere pooten
en klauw en voetenprent
koninklijk uitzet op het paviment.
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[O de verdoembare, tot wien]
O de verdoembare, tot wien
in het omsnoeren van de morgenuren
als alle kwaal tot een niet te verduren
felte gaat zwellen,
tot wien het kreunen en de harde zucht
(en het hel jammeren) uit klamme ziekbedden
eenzaam nog in de onbedorven lucht
als offerdampen, als een reuk
opstijgt tot den meedoogenlooze
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[Ik ben een rustelooze stroom]
‘Ik ben een rustelooze stroom,
een groote, zijgende waterval
die het geschapene overstroomt
en drenkt meevoert naar het dal,
een zee van licht die doordringt
wat was en is en wezen zal,
een schoot van moederduisternis
die overschaduwde het Al.’
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Het licht is van hun hemel afgegleden
en hun te voeten ligt een zwarte vloer,
gedoofde leegte boven en beneden
waardoor hun eenigende stilte voer.
O vloot van mijn vereenigde gedachten,
sombere stoet over een doffe zee
in deze wereld is de dag gestorven
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Poeierduister.
gouden luister
is in stompen gesmoord
aan den ruigen hemelboord.
roest en groene kleuren
vloeiende zich beuren
tot zoo teere keuren
dunnend uitgevloeid:
gloed der hemelstreken
diepten in vertrekt
en de grijze deken
ligt over het land gedekt.
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Ik ben nabij: ik ben aan u verschenen:
wanneer gij
zonder om iets te denken
onbezorgd
druk lacht,
gij ziet mij, maar een wenk, een teeken
door u en mij geweten
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[Hoe is hier het bestaan van allen]
Hoe is hier het bestaan van allen
afzonderlijk uiteengevallen,
de donkere brauw van elke wand
opgaand in wederzijdsche stand,
hoe is de spanning wild gespleten,
geklemd als tanden op elkaar, en door de reten
de norsche blokken en het gruis
over de bonken te niet
de boldersteenen, het graniet
waar in elke steen
de enkele kristallen
de wilde rhododendronstruiken
de behangen pijn
de kromme wringing en de knoest,
eigen wil en in spleten
haarvezelen fijne waaraan kleeft
de kiezelkorrel
en den dag beleeft
loopende tor, de brommelbij
druk en stommelende in de bloem,
in overvloed duwend, doende vervuld
van volle plicht en naarstigheid,
met kreukeling en aderwerk
in dunte van de glazen vlerk
waarop de regenboog gelegd
pad
de snerpende tred
der menschen
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maar onbelemmerd, onbelet
tusschen de randen ingezet
een uitzicht eindeloos en wijd
o gebenedijd
van ruimte en openstaan en verten
stil en ademloos
de diepte van het landschap
zie hoe de rivieren
met kalme lussen slieren
door groene laagten, meegevoerd,
gestuwd naar waar
zonder verhindering, mindering,
weggevallen rest,
vreemde en toch vertrouwde verrichtingen,
hoe onuitputtelijk belang
van een andere boeiing, vloeiing,
van een kracht zich openbaart,
zich zelve spiegelt en beziet
in deelen
maar allen evenvelen
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a
Sie schwiegen wieder.
Drauszen rauschten die Brunnen,
sonst tiefe Stille.
Luisterden naar het kloppen
stroomen van het bloed,
de warmte,
naar hun eigen gedachten, die waren opgehangen
na de extase

b
dit en anderzins
onuitsprekelijk lief gezicht,
alleen niet tegenstreven
om al deze lieve pogingen,
aanvaard het liefst verzwegen
dat de mensch alleen is
want dat wij staan als in een tuin,
in een ontloken bloesemgaarde
maar de tuinier
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het gebed
uw aangezicht zal voor mij staan
in winterlijke uren
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[De schaduw overtoog de toppen]
De schaduw overtoog de toppen
van de gesplitste vingering,
de zachte palm die hen verving,
de polsen en hun donker kloppen,
en tot de rimpelen der holte,
de plooien van het stroef satijn,
vloot ze af en in gebogen lijn
werd er een volte,
rees op en sloop om het begin
der welvingen, de wanden,
de vroomheid der gevouwen handen
rond weg en ging gedoken in.
<O aanbiddelijk ovaal
dat in de neiging van zijn bogen
den zin des levens mag betoogen,
laat mij geleid in uw portaal
ook uwe houding mogen vinden>
dit vrouwelijk en wijs aanvaarden
van 's levens overmacht,
blinde en vijandige kracht
en niettemin bewaarde
hooge gelatenheid, blijmoedigheid,
een enkel iets wist ingebogen
van een bezonnen wederstand
die voelt
opstand, mijn eeuwig erfdeel,
verzet en loochenen des lots
en dat er in mijn wrange trots
iets mocht gemengd zijn van

J.H. Leopold, Verzameld werk

374

[O laat ons ginder, ginder gaan]
O laat ons ginder, ginder gaan!
de avond vlucht op alle winden,
niets mag de koel herleefden binden
en alles roept o hier vandaan!
De nachtwind, die op scheiden stond
hij trekt met onweerstane stroomen
naar de gewelfde heuvelzoomen
en den verzonken horizont.
Er liggen breed,
blozende valleien
verbeien
in aandacht op de komst gereed.
Witte wolken
en argelooze luchten
vruchten
-------Een duizeling, die ons overtoog
groeit tot een hemelgroot verlangen
waarin de ziel zich openboog
en het oneindige na te hangen.
een moed, die weer te wenschen dorst
En met een dralend overgaan
der lippen worden zware woorden
lustwandelend van nu af aan
gevleugelde accoorden.
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Wat rondom donker zich ontwoelt,
het heeft zijn tegenpart gevonden
in dat wat twee bedroefde monden
koelt.
Wat prevelende stemgeruchten
te rade gaan in dit gesprek,
het is het ruischende vertrek
van werelds ongekende zuchten.
en wankelende weggebracht
wij zelve ontzweven,
gescheiden en bijeen gebleven,
de bodem los, o stoute dracht!
O, in mijn armen
ijle voet
getild den lichtglans tegemoet,
gebracht naar sferen,
als het dierbaar hoofd
en leden slank die aan mij rusten
naar de bestemde verre kusten,
het glinsterende toebeloofd.
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[Rozelaar, o rozelaren]
Rozelaar, o rozelaren,
wie de stoute waren
die met stemmen en gerucht
onbevangen, onbeducht
liepen door het vrije veld
ruim en opgesteld
in het wit en blauw
en de grijze hemeldauw;
liepen langs de heesterhagen
en het welbesnoeide blad
dagen
als het park gezelschap had,
en de wildernis
waar de rand der duinen is;
langs de statigheid der boomen,
paden met fluweelen zoomen
en een groene schaduwtent,
zoete aem windgevlei
in de diepte der vallei.
daar, als vlinders
<in> de toegesloten bochten
banken opgezochte
en de grijs verweerde vaas
waarvan af hooghartig ranken
hingen kostbaar blanke
rozen, overvloed
en een dauwend druppelwaas,
waterval,
storten en ontglippen al.
Wie, o wie?
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al de zomermiddaguren
maakten ze tot hun geburen,
waren lief met alle dieren
in het onveranderd turen
van het blinkend hemellicht.
Toch en toch, in al den drang
en den schijn samenhang
door de oogen heen te lezen:
hun genoeg mag hier niet wezen,
elders, elders, echter waar?
geen lijkt er naar.
Dan uw trots, o oogenpracht,
zacht kon worden, wonderzacht
te raden,
waren er niet vele draden?
trokken
rimpeling van zich bedroeven
dat leeg en onverhoord
hunner harten diepst behoeven
vraag
die zelden opkomt maar nochtans
neiging tot
andere dingen, zelf nauw geweten,
jonge wrangte? menschenlot?
dag
stond te verdwijnen
die hoe lang hij wezen mag
toch ten slotte kort moet schijnen,
heengaan, heengaan te alle kant!
werd toegeschoven

J.H. Leopold, Verzameld werk

378
en land
en van duisternis bestoven,
en als met een sleepgewaad
afscheid nemen, moeizaam kwaad
lanen
talmen in het onverstane
droefenis
die er is in overvloed,
wenken, nagëoog
aan den hemeltrans omhoog
en die stil en somber <w>aren
kondigde zijn gloriedood:
ook in ons hing na een rood,
rozelaar, o rozelaren!
Dan - de dag werd neergeleid
drukt den deuk in rozeblaren
<het wilde perk doorwassen
netelen en zilvergrassen,
kamperfoelie, zoete vlier,
bramenrank en eglantier,
roode bottels nog bezwaard
van de dauw alhier bewaard
in de schemer wel vertrouwd
van het vale onderhout,
vochte wazen
en de koelte der oasen,
plek van altemaal
waar opklinkt de nobele taal
van den bruinen nachtegaal.
O hoe is het hier
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waar dit ongedurig dier
vliegt uit, vliegt om en allerlest
terecht zich vindt bij donzen nest.
en in verborgen mode
zingt hij zijn kleine ode,
houdt er zijn popelend geluk
stiller en stiller dit oogenblik.>

J.H. Leopold, Verzameld werk

380
Zijn oogen, zijn oogen
en zien een andere aan,
o ik ken zijn stem en haar teeder worden
en hoor zijn woorden als zingen gaan,
strengelprieelen
geweven en toebereid
waarin een ander wordt binnengeleid.
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[O klokjes klepelgeluid]
O klokjes klepelgeluid
tinkel
los oogenblikken
wie vermag de tonen tot een zang te verbinden
en welke grootmeester heeft de melodie bedacht?
Een zwarte tak en bloote doornenpunten
maar de ontloken knopkelk is niet ver.
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Er voeren vele paden
diep in die eenzaamheid
en niemand wist te raden
wat ons was weggeleid.
De boomen zijn bedropen,
de wilde bloemen staan
ik strooi
de flard van mijn verdriet
verdringen
in al zijn bitterheid.
De toorn
het komt op
en het is onverdiend.
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Kom leg uw hoofd neer aan mijn schouder, geef
uw hand, de sprekende en welverstane,
laat het weer vol en bloeiend zijn, herleef,
terwijl wij wandlen onder de platanen.
Laat als weleer
ons hart de maatslag zijn van deze uren,
laat in het smelten van het avondlicht verpuren
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Reeks VII
Was uit het wezen uitgevoeld
de oude opstand? uit teruggezonken
en zijn wat had geblonken
en het verkoeld
meemenschzijn, over de gebaren
een flitsen voer als winterrijm
-- - - - - - - en hooge tegenzin. O het berusten
van afgestreden liefde, lippenmond
ter eersten stond
het donker aangezochte kuste
met liefde en met lusten
als een wolk zoo vol
-- - - - - - - en zwichtende het teerste,
het kenterende meest
<schaduw van
een somberlicht geluk,
zich gewonnen geven
en een gezicht
als over luwten, over velden
en een oneindigheid van verstaan.
O voortaan
het over zich laten gaan
onbekreund
het gewone ontroeren afgewezen
het eigen bizondere zeker wist>
maar in het diepste diep
daar is het triomfant.
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[O pad wel in ontroeren opgegaan]
O pad wel in ontroeren opgegaan
o passen saamgeschikt en als geschied
ook in een ander, een gebied
nadenkelijk en wederzijdsch verstaan.
Wij schoven dan de bladeren opzij
de takken die getralied donker stonden
en op de opente werd gevonden
van wildernis en woestenij.
de plek leeg geel
aan zich zelf overgelaten
en waarop recht
het hemellicht was neergezegen
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[Zilvren klingels aan de hamen]
Zilveren klingels aan de hamen
winterdag in met mijn dame.
Zwart-wit, blank gestreken bruin
ligt het overschuin
geworpen en de pelzen
die dit jonge lijf behelzen.
de paarden die in helwit
ruig en harig geleken en donker,
met glanzende hoeven en ranke koot
en een koetsier
die een zwarte baard in golvende zwier
glad heeft gestreken en met gloed van oogen
pantervel donker afgezet,
ringen, kringen met nerz bezet,
berevellen, ruime banen
gestroomd, gestreept, Perzianen
van Shiras, lynxen van de Kaukasus
en even nog één tierlantijntje
van het zuivere hermelijntje.
En ingedoken, in de deels verstoken
terwijl de koesteringen strooken
langs wangen
dwaaltochten van het oog
dat overvloog,
verwondering gezonken in de stilte
van de nadenkelijkheid
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het grijs geflimmer van de wimpers
de wintermist
eeuwig verlangen en gemis
eeuwig bezit
een paar althans,
één mooi zijn,
opamen midden in
nu de laatste
is uitgevallen, als bewijs
van wel kunnen,
wij worden ontvoerd
vlucht van het mooie wonderwerk
en van het onbegrijpelijke
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[Zoo was het. O volkomen uur]
Zoo was het. O volkomen uur,
o oogenblikken ons genegen,
dat wij de hoogste top verkregen
van dit gegunde avontuur.
in de schaduw en het groen,
wij spraken zonder vermoeden
spelen lokken onvoorzien
oog glinsterde vloog
hoofd boog
van een algeheel herkennen.
Laat van het vloeiende beleven
enkele beelden,
enkele sterke trekken
worden gegrift
en in een schrift opgeschreven
waarin het bij een mag loopen
en zich vergaren
dat ik iets mag bewaren
voor later, de verlaten jaren.
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Teruggedrongen
de beperking
maar in een flits van gebaren
het grimmige, revoltant,
het meerder zijn
stelt zich te weer.
O wat is de kracht
standvastig, ontembaar
boort zich
het zilveren Oosten in.
Hoe bloeit de liefde op
voor al dit poovere en onvolkomene,
genegenheid onvernomene
in welks gedempte wezen
jeugd en leven en al het verloop
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Wij dansen muziek
dansen langzaam aan
is als de vlam,
als het landschap buiten blauw en goud,
verteederen
klagen om onze jeugd
om ons lot
om het menschenlot
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[Het eeuwige van het mooie]
Het eeuwige van het mooie!
van de ander hetzelfde weet
weeke, purperen schaduwen
elkander zoekend, elkander
eerbiedigend, ontzien, vragen en geven,
het spel wetende en toch van elkaar vervuld.
Wij dansen samen. In het bleeke licht
luchters neergegleden
gezicht
zoo veel gezien en zoo vol kostbaarheden.
En hier beneden
het ranke, dat
het slepend vagen
met zwellen uit en met vertragen.
O en wederzijdsch verstand
ook hierin, liefelijk verband
en rusten in elkaar
willen en toegeven
van ruilen
ontzonken
de houding van trots wegens het doorzien
niet meer de dupe zijn.
En toch, en toch - het was ons toch zoo lief, wij hielden
het is genoeg
het valt van ons af, wij drijven
in cirkelen,
bij alle ellende en teleurstellingen
gestrekt, bevestigd
dat er een ander is zooals wij zelf,
o eeuwige begoocheling!
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Missa, handeling!
En dat de stilte rijker is
dan het spreken.
Luifeldak
overhangend geboomte
de schaduw op een rose muur
doorzichtig op de steenen,
hemel strak
en heel Italië is verschenen
innerlijk het smachten
en het doorleefde, geziene
weet je nog, weet je nog,
blauwe damp hing in de dalen
en de blik lag in het Zuiden
zonder en bedrog,
zielen als bewogen bruiden
trillende verluiden
Het ontroerende, aandoenlijke
van elken nieuwen dag
achter de bergen
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Voelt de lucht
tot in de toppen van de vleugelen,
laat hem daar glijden en strooit hem uit
Bleek en ontdaan
ziet alles elkander aan
en het is sprakeloos geworden,
het enkele dat geschiedt
als in gedachten (anders niet)
En grenzen worden openbaar
De vroomheid van de sneeuw
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Ik schrei om eene die niet te benaadren
om om onafhankelijkheid,
ik schrei om eene, die het oud geloof
hernieuwde
dat er nog iets anders is dan dat eeuwige...
het mooie en van mensch tot mensch
het herkennen
en de takken namen het weg
De morgenster die eenzaam staat in de helderheid
o pracht en volhoudt
o wat is de kracht, die van u uitgaat
en versterkt
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[Door floersen wierook, door een rekkend vlies]
Door floersen wierook, door een rekkend vlies,
een dunne voorhang, waarvoor kronkelzuilen
opwalmen, door het sidderend rumoer,
sissende bekkens en de slanke gil
der orgiasten en den tempelgalm
rijtend een vlaag, een kruisend vak, en ver
als op een droom gedragen, stil, verwezen
het beeld dof
zwart ebbenhout het aangezicht, de oogen,
opdoemingen van neus, wangen, mond,
glimmend ivoor de monstrueuze
lijflijke druivetros, êel goud gedegen
de hoofddoek en de tinnen toren opgezet
van nek en schouderen, de ringen, zware platen
persend om onderlijf, en het al krioelend
van veel emblemen
van wild gedierte, leeuwen neergevleid
over de armen, aan de gordeling
uitpuilende als aan vreemde stekelvrucht
wanstaltig stompe stekels, parallel
reeksend aaneen van weidsche manen, breed
de toegestoken koppen; stieren dan,
steigerend, het stootsche voorhoofd scherp
van horens; volgend, tal van rammen
in kroese toeten wol het norsch profiel
gedoken de kronkelhorenen,
de hel gestreepte oogen, en onder aan
kruipende bijen, traag in het stramme goud,
langszij de slippen en de gestulpte rand
de schuchter uitgekomene genakend,
de bloote teenen
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[‘Er is geen rust der zinnen, geen gestreeld]
‘Er is geen rust der zinnen, geen gestreeld
uitvloeien van de ziel
in deze, maar er is meer:
Een stil bevreemden, een nadenkend zich
afwenden, een alleen zijn nagevoeld
als koele dronk, en dan een zoel verlangen
naar welbekende
in tempelzuilen te vinden
verbeeldingen, waarvan de kiesche weelde
innerlijk tintelde en geëffend lag
op heerlijkheid van leden, streelingsschat
van zoekende oogen
langs de vervloeiingen, die onderling opvolgden
waar hier volkomenheid als welving was
en elken vat van de gedachten af
liet glippen en in ingetogen macht
zich zelve rond bewaarde; een dracht
van menschelijke leden
toovering naar zwerk
van weliger streken veredeld
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gedaan, vergaan
verdriets
en duizend dooden uitgestaan,
telt dat voor niets?
Zij had geklemd in hare handen
de drinkenskom ons toegebracht,
het meer met vochte randen,
o nap der rond omsloten nacht,
lescht
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Maar de innerlijken en van koeler zon
zien in de druppelen van dit afscheiden
het bloed van Pyramus den vroeg beschreide,
het roerend sprookverhaal van Babylon.
De nobele boomen als trofeeën
In de donkere lentedag, gesloten, dreigend, druilend,
in de zwarte luwte
bottend.
Een gieteling hoog boven in den uitersten top van de boom
ziend boven de huizen uit naar de ondergaande zon
die bruin, oranje, zwart ondergaat
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Zoet, zoet de merel in het zwarte hout
waar luwte en beschutting
het gure
trillend-teere boschbloemen
zoet
o zanger, dichter, en het deert u niet
de trieste lentedag
fronsende blik der landen
groote worstelende wolken
aangezicht der aarde, toegedekt, verwrongen nog
den langen, bangen winter.
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Goedheid, die overbuigen kon.
Hitte
als van den ganschen dag
er niets beweegt
dan het trillen van de vlinders over
bloeiende latyrus
Te midden van den zonnedag
en in het hart er in,
stil in de schittering
loop ik en ingenomen
door dit volmaakte thans aan alle kant
en voel en dat het schoone
en in zijn wezen eenzaam is.
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De pluimen van het gras
worden een groeigewas
in vergrooten
hoog opgeschoten
boven den horizont
een bosch, een luchtig
en blozende gezichten
gebogen aan de lucht
boven ons met gerucht
en ademende mond,
brandende oogen
donker aan de
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En dat de morgen voor ons bescheen
de gewone voorwerpen, de takken voor het raam
de wolkenlagen aan den horizont
de lichte nevel die klom in het goudblauw
kasteelen en wat weet ik
en dat het leven een zin had en een vervulling was.
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Ayer me dijiste que hoy...
Gister zei ze vandaag
en vandaag zegt ze van morgen,
morgen is de zin voorbij
van het zieltje zonder zorgen.
De zomeravond is zoo zoet
van zulk een allerzijdsche zegen,
reuken, struiken, boomen
dat hij verzoent
met al het andere en met mij zelven
zoel nacht zinkt
en nóg is het goed.
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Herfstpark
en purperrozen
geslingerd om het marmerpostument
Nacht van gebogen ebbenhout
Stad, torens
en uit verguldsel opgebouwd
Wolken
als vluchten zwanen
En een droef landschap,
een zonlicht strijkt er over
als zoekende
wat inmiddels een andere bestemming heeft gekregen
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Flauwe rand van heuvelen.
Dit zijn de dingen nooit gezegd
de innigste verwachtingen
het hopen
En bergen aan den rand, muziek, muziek!!
golvende lijn van melodieën
hoe wordt de ziel mij uit de borst getogen
verlangen
En zuiver is het weinige alleen
De zweep van de bliksem,
het in elkaar schuiven van de donder
De dag
en een omhelzende oogopslag
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Dan, als de somberrode, het boos kolenvuur,
de toornende, de spits robijnen ster
giftig en onbesuisd beide, huizend
in schorpioen en stootend ram, de drager
van moord en onheil, misgewas en nood,
als norsch gewelddadig voogd
over de late, mannelijke jaren
zijn komst begon, zijn driftig regiment
voerde
over dit leven, o hoe barstte
wanhoop vertwijfeling
des te dieper
naar minder voorbereiding en omstond
den onhutste, den verdwaasde,
den wankelende
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[Het was een morgen, kristallijn gezet]
Het was een morgen, kristallijn gezet
op vochte weiden, waar de droppeldauw
de sprieten, stengels buigen deed, aan kelk en steel
schakeerend in het lichte grijs gezegen
op gras en groene halmen, in de lucht
heldere vinkenslag, over den vlonder
het reppen van de voeten, de witte tandenlach,
het zingen van de melkster, aan de kimmen
de zoomen
ging God om
Dat was geweest; dat had nu zijn bekomst

J.H. Leopold, Verzameld werk

408
aant.

Reeks VIII
Opstaan 's morgens vroeg,
zonlicht tegen de toppen sloeg
als alles lag in een zachte schijn
een ander zijn
in de leege straten en in het veld
vogelenzang werd afgeteld
en in de herboren ziel
gelukkigheid binnenviel,
rust verrukking
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Een scheepje en twee scheepjes,
drie scheepjes in de zee,
als er vier scheepjes waren
dan viel dat eentje mee...
De wolfsstaart rijst, de opgestoken pluim,
de morgenadem zwevend door het ruim,
het vroeggebed (van de natuur)
worstelend ontzinken
mijn vreugde en moed en vroege kracht,
het gretig met oogen drinken
van alaanschouwde aardsche pracht
De zee is eeuwig, maar de golfslag niet
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[Trekvogels vliegend in figuren]

Maart
Trekvogels vliegend in figuren
en die verkrummelen in de verre lucht,
een tocht vlucht turen
tusschen het witte en het azuren
Mijn hart wordt uit de borst gehaald
en een gerekt en ijl verlangen
ontvloeit mij hel, totdat mijn wangen
besterven, naar waar nog wat anders is
dan twist en nijd en ergernis
en is dan weder afgedaald
en dies tevreden,
als hier beneden
dit wezen mag, dit
stil geluk in de natuur
en wat ik in mij zelf bezit.
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Om fijne vingeren, beschenen
blozen aan den rand,
geslingerd om de rozenhand
de herfst der parelen, het wit
besterven dat gedoken zit
het krimpen en de samentrek
van een vertrek,
eenzaam en van een glimp doortogen
hun blinde oogen.
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De rondte is van een schijn omgeven,
als opgeheven
door het lichtste mediteeren,
een zilveren afgang onbespeurd
heeft opgebeurd,
en als een kussen ligt
het lichtste licht.
blos van den uchtend
vluchtende en los
(openend) aan deze kimmen:
over de witheid glorende als een lent'
het oriënt.
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Herfstbladen op en af
de vensters langs en straf
over de ruit; gekneusd, gedeukt,
geplet, geplakt gekreukt
en vaal en grauw van kleur,
een eenzang en een zeur.
O het omslachtig wezen
deze sleur,
mijn ziel verzinkt in ongenezen
verveling
En dan in eens staat overeind
de koestering, de vreugde:
blij, treurig, om het even,
dat ik dit mag beleven,
dat ik dit rijk gebeur
bespeur,
dat deze oogen
zoo in de verte zien mogen,
gezonken ik
dit oogenblik
weer in zweven
opgeheven,
als dit blad, dit verbleekte
en natgeweekte.
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En ik heb sterren van de lucht genomen
en ze vervlochten tot een diadeem
Open avond liggend in de gracht
en al het veilig en gerust,
bewust
krachtgevoelde toekomst
en druk
zacht wemelend geluk
Klein tikkend geluid
geboren in de morgenstilte,
knikkerend,
springende, kaatsende kogels
rondom.
ik lig in bed in dekens gerold
en in de krachtenfrischte
van eerst ontwaken
doorgloei ik van genot
van door de jonge
rechte zon over weg en boomen
door de zomerwereld te gaan.
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Een kalken muur, windstille zon,
schaduw van vogels, vlinders, kevers
en tak en blaren, teekengevers
van hun aanwezig zijn; rondom
geluiden van de stille straat
waar dicht bij een opstaat,
roodsteenen huis en pannendak en buurt,
de jonkheid er naar buiten tuurt
en voelt zich bewogen
en in een wemeling getogen
van lot en toekomst ver van hier,
jeugduitzicht, steenen, hoeken, muur,
onaanzienlijk, poover...
(maar lief) de zon is er over.
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In het dood wezenlooze woud
het bruin bloeiend esschenhout
het witte hout, de schil zoo groen van binnen
dat wie het afbreekt voelt in zich beginnen
een ademtocht
naar verre landen aangezocht
naar wat telken jare
belooft anders te zullen zijn, een ander verlan<gen>
te zullen brengen
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[Een snarenspel, dat wacht]
Een snarenspel, dat wacht
en niemand die het aanroert,
een spiegel in de nacht, een amber-geel
gewelfde luit, melankoliek en êel
van spanning, en de omgewrongen koorden
die somber gingen van het ongehoorde,
het onbegrepen veel.
O leeg gebleven toets, bedekt
geen vingerrozentop uw luisterend gewricht,
beloken troosters, op haar wagen
zat smart als op een grafgesteent gevangen,
gebroken in de schachten, zwart cypressenhout
rondom opgebouwd
dat knikte als met een wimper, langs de vanen
veegde een zuchten als gevuld met tranen
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Men zoekt zich en men raakt elkander kwijt,
men volgt met vreugde en ontvlucht in spijt,
men twist en ruziet en is ontevreden
en weer verzoend en alles zonder reden.
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[Vrouw de in haar wezen diep verscholene]
Vrouw de in haar wezen diep verscholene
en op haar voorhoofd mag zich openbaren
de wijsheid en het goddelijk bedaren
dat zij en dat de haren
verkregen van een inniger verband
en dichter stand
bij het beperkte lot dat ons gegeven
en bij de diepe bronnen van het leven
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Blauwgroene bladen, lippen aan den tak,
o lauwer, die punten stak
om een mat voorhoofd en ivoren slapen,
de koelte voert als sluiers om u heen
gedempte schaduwen en een sereen
uitzicht met een blik
van witte wolken en van hemelsblauw,
de tengere hand mag van den bodem rapen
madelief en guldenster
en in de schok en lichte schrik
achter
het fronsen van het donker toegesloten woud
de tortel en alleenspraak houdt.
De oogeplooien sluiten zich;
nu zonderen van buiten zich
de gedachten af
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[Donker juweel, o flonkervijver]
Donker juweel, o flonkervijver
waarin gevangen is een flits
van hemellicht spits
schrijver
van onze uren op den gloed
zonnewijst,
O flonkervijver, esmerald,
turkoois gekorreld aan de (rand)
(iaspis) op den bodem.
Zij is een rand, een groene plek,
een zode in mij weggelegd,
met zwarte doornenkroon omhegd
als een lief Heilandshoofd, o nauw
gezocht, omwonden, stille dauw
neergezonken
mag rollen over dezen bodem
mij, mij, mij toegeschonken.
O weide koel, o edelsteen,
hoe keert mijn oog naar u zich heen
in mijn nietswaardigheid
en in des levens hellevaart
mijn opzien is ten uwentwaart
voor hulp geboden.
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[Uw stem hoorde ik uit andere mond]
Uw stem hoorde ik uit andere mond,
in vreemde oogen stond
het oud herkennen,
hetzelfde toewenken, onder tal van woorden
waren gewis de eertijds aangehoorde
die voor ons beiden en voor elk alleen
een zeiden door de klanken heen
en bij wier opkomst er iets was geschied,
een overgang op eenzaam zielsgebied,
de schok herkentenis,
het blozend vragen van geluk, waar is
de oorsprong van ons samenzijn,
de eerste sporen fijn
gesprenkeld als een oogopslag,
die wij nu samen wisten.
O volte, en meegegeven schat,
o weelderige vervulling dat
volkomene in zich bevat
dat om u beter te verstaan
missens-benard ik rond mag gaan
bij onbekenden
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[Laat dit het laatste toeven zijn]
Laat dit het laatste toeven zijn:
zeewater, lillend, cyanijn
dat donkert in de plooien, schijn
en weerschijn in breking.
O wil van er niet te zijn
en zonder afstand zelve levend
van al wat bruine algen op den grond
golvend uit
verdund en vervluchtigd
O onze betere hemel hing
in deze heerlijkheden
der liefste wenschen, smeekgebeden
naar waar een land openging
in vasten glans boorden
en in de oorden
goden- en menschenmengeling,
en uit dit alles gezogen
de koelte van voldoening kwam gezonken
in de ziel,
een tempel is er in
uitgezet, en de glinstering
van marmer beschenen
door verre zon; een zijden tent
zacht vloeiende en toch splendent.
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[Den blik, het woord van onzen mond]
Den blik, het woord van onzen mond
nog niemand ooit zoo vol verstond
Leunend tegen de wind
een heuvelrand,
kom, ik zie mij zelf niet meer
in die omgeving; welaan,
geen toekomst meer,
roode schijn aangestoken,
door grauwe en vale wei
gaat mijn weg.
mij komt niet anders tegen
dan ik vind
alleen het stroomen van de wind
van kletterende regen
tegen mij gericht,
de herfsttakken branden in mijn gezicht.
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[Seizoen van peinzen en diepzinnigheid]

Herfst
Seizoen van peinzen en diepzinnigheid
en mijmering, wanneer een ander wezen,
doordringender, belangrijker dan voor dezen,
zich zal gaan voordoen en wordt ingeleid.
Een laatste fase in den killen tuin
waar moe van vruchtbaarheid de takken zijgen,
een veege gloed verteert er in de twijgen
en brandt en fonkelt in den zonneschijn.
En dan het bosch, als ruime voorraadszalen
staat het thans opgebouwd, een schuur waarin
verzameld wordt des ganschen jaars gewin
De gouden herfst schudt er zijn rijkdom uit
met vrucht en zaad, met millioenen loovers
op vloeren van den oogst, die stort
Op deze binnenplek hier staan de grassen,
de distels, al wat zilverpluizen draagt
en grijs van rijpheid is, en heftig jaagt
daar nu een valwind door de pluimgewassen.
En werpt het op het dwarrelend verstoven
boven
de bosschen uit, het wijde luchtruim in...
o sprekendst voorbeeld, van den diepen zin
van dat wat nu geschiedt alom,
van het stil smartelijke in deze dagen.
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Wat
is uitgegroeid, wat aan den ouden vast
ge dronk van zijn leven, een lach
die wies en vroeg en vergde
en werd verzorgd, zoover het mededeelen
mocht reiken en werd gevoed
nu staat het dan te gaan, als duizend drangen
des nieuwen levens welbereid
aan wispelturigheid
ge
aan wispelturigheid, en aan het spel van winden
en ademen en hun zinneloozen dans
de duizendvoude kans
van de gebeurlijkheden om een plaats te vinden
waar het mag zinken, mag vergaan
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[Als wij gingen om de rosmarijn]
Als wij gingen om de rosmarijn,
rozemarijn,
onze stemmen helder fijn
hingen in de onontwijde
zuiverheden, in de wijde,
in de witte morgeschijn.
Als wij gingen om de rosmarijn,
-------is dit niet het en lauwe
van zoo dier en te vertrouwen
koesterende plek?
o pluk
voor een ziel in zorg en druk,
thuis gebracht en weggeschonken,
teerste gave in scherpst verdriet,
jonge groeten voor wat niet
anders wordt en mag genezen
wezen
de last
voor het bittere uitgelezen
wachten, wachten
kinderen zwervend
door het wild gewas, kervend
met hun zingezang het puur
morgenuur,
kinderen uit ééne buurt
vroeg de opgestuurd.
Kinderlippen koralijn:
heden mijn en morgen dijn
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mag wel eerste regel zijn.
En de sleedoorn aan den weg,
wild gegroeide open heg
wien het jongste wit - o zeg
toekomt
struik waaraan de flarden hingen
van ons onbekommerd zingen
opwaarts uit de keel
waarin trilde al het veel
van het jonge boezemhart
onbenard
Hier en daar en overal
rosse heuvels, klarendal,
en onder de hooge boomen
de gebogen waterval,
rijk bezit en vroeg verlies
trillend alles in het vlies
van de stemmen
komend uit
in het brooze keelgeluid.
bij het naar huisgaan
in de donkert slaat het aan
dat het alles is als glas
broos en ras
verwelkend
treurend
of het ooit weer zoo mocht zijn
als wij gingen om de rosmarijn.
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[Als schuddend met den loovertak]
Als schuddend met den loovertak
de morgen ons te bedde stond
en versch gesterkt en nieuw gezond
in jonkheid, waaraan niets ontbrak,
bij opzien naar
het witte licht boven de pannen
wij kracht en levensplannen
voelden opkomen binnen ons
en bengelend voor het venster hing
de trossenvracht tengere acacias
rijk doorschijnend
voor het lichtveld
en alles was vol licht en vreugd
en in den van onze jeugd
wij droegen zekerheidsgevoel
en de toekomst ons omhulde
en alles nog een doel had
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O rijkdom van het onvoltooide
De mogelijkheden der gedachte
de strikte dwang der werkelijkheid.
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O hart, dat altijd revolteert
en niet wil buigen,
dat van geen schipperen heeft geleerd
noch zich laat overtuigen,
dat stout en ongezeglijk kind
in het opstandig wezen
het beste van zichzelven vindt,
wild en ongenezen,
komt, komt en voor den laatsten dag
berusten
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<Duizelend verlangen>
waarin mijn ziel vervloeit, mijn wangen
besterven schemering daalt,
lichtende wemeling.
O bitterzoet zieltogen
o snikken en gemis
van wereld waar het anders is.
O glimlach tevens en verdriet,
mijn hart weet maar bedenkt het niet
dat van het best bedoeld
gevoeld
opofferendste gloed
en uitgestorte hartebloed
ten lesten ende iedereen
nuchter zijn keus doet en alleen
aanneemt wat in zijn kraampje past.
van al het andere onaangetast.
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[In den nacht, als veeg]
In den nacht, als veeg,
zonder vertrouwen
het leven in berouwen
verbloedt; hoe leeg
de gespannen hemel, waarnaar opgezien
met liggende oogen, of misschien
een tegenglans, een blik van streelen,
een gunst zijn weg vond door de velen,
tusschen de strakke sterrepracht
een teeken trilde toegebracht,
een ziel en voelen begaan
in oplettend gadeslaan,
een zoeken dat was opgezocht,
een troost die iets vermocht,
een weten en begrip
een woord van lip
en middlerwijlen stond
aan openenden horizont
glanzend gereed tot nieuwe daad
de diamanten dageraad.
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Alreeds een uitweg wezen mag
een vleug van zon en zoeler winden
een enklen uitgelezen dag
die over de zwarte heesters, struweelen
punten en schitterlichtjes
en over
sneeuwklokjes, zuivere gezichtjes
nachtvorst staat voor de deur
Maartsche buien
en de Aprilsche willekeur.
Het stille hart is opgeborgen
en wacht en wordt niet meer misleid
want lente, lente is 't ondanks alles,
o kostelijke zekerheid!
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En de dag is laag en neigend
mokken bedrukt en dreigend
staan bedroefd
op een merelkoor fluweelen
opzingt in de regenlucht,
vol en smeltend is het kweelen
uit de ongebonden kelen,
wisselend
antwoord gevend
over achtermuur en dak
stijgt de zwarte voorjaarstak.
De lijster zingt met lange halen
alsof hij zoog de lente in.
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en het is al stil, al stil,
de wind waait uit, het licht is gril,
het spichtig gras staat in een ril
en de gezichten oud en jong
zien op; naast de vergulde zon
een vlieger hangt, wit en met kleuren
in tinteling
ontvangen al en ingetuind
en opgenomen...
zien op en voelen zich de borst verruimd.
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De breede klanken, strijkend geluid
zooals het opkomt, grommend,
buldert uit met razen
morrelend
roert in de toppen
met zwiepen van de nesten
en suizebollen,
het hert vaag en verwaaid
rekt de nek,
kop in de wind, de oogen wit verdraaid.
mijn ziel gaat door
de takken die al bruiner zijn
van bloesemkroos
O voorrecht, dat ik mag verzinken
in dezen donkeren dag
met in den hemel blinken
van half begonnen tranenlach
belofte van wat komen moet
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en nevelachtig is
het bosch dat zwaar en drachtig is,
het licht gudst over uit de lucht
en maakt het hout ijl en ondicht
O die gewenscht hebt met mijn eigen wensch
en die hebt ingestemd met mijn gebed
en naar de veiligheid boven de mensch
mede zijt opgegaan met vasten tred
verrukt zalig
oneindig streelende stem
en gij hebt mede aangezeten
Nu open luchten,
zon en het heerlijk sneele vluchten
der wolkenschaduwen, hitte naast
koelten,
wind en zon, alles heeft haast.
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aant.

Reeks IX
De uchtend wemelt aan de boorden
en scheurt de zwarte ketenen van een,
er is een bleekte en gloren
en weldra het rozengoud der Horen
en leeft aan den gesmoorden
zichtseinder
de toegedekte woorden
die des te dieper gaan.
De zilverdag is doorgezift
in onze en onze huizen
(En hij staat) ginder aan ons voeteneind
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[Op een witzwarten marmervloer]
Op een witzwarten marmervloer
van toetsen wiggelen
ovalen vingers, vrouwenhanden
volgt het hoofd gebogen
stille glans der oogen
met preveling om den mond,
proevende lippen trillen
zit zij aan het instrument
doorgronden en volslagen afstand doen,
alle menschelijke is opgegeven
maar dan één eenigste is gebleven.
De tonen diepe trillen
en wat het opwekte in de menschelijke borst,
het goddelijke van beiden
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[Ik heb den klank]

Pantheistisch
Ik heb den klank,
den klank, den klank der (pyramiden)
gehoord, den rythmus
het smeltwater
Tivoliwaterval!
Sibylletempel!
Het waait hard
bombardement
van wolken,
plekken fonkelblauw
opwaarts donderend
hagelslag
vagen van regenbuien
over het glimlachend opziend
moederland gejaagd
dat ligt met knipperende oogen in het licht,
en het gegil van meeuwen,
er blinkt hel water.
Dat er iets groots vaart over mijn land
goddank, goddank.
dat het welt
in deze popelende kleine hartjes,
in deze donkere zonen van het veld.
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Kleur van vroege M.M.
storm
als de spreeuwen zwermen
omdat zij! voelen als vagebonden,
oud-blauw-groen het land
en zwart de boomen en gebouwen,
van uit het westen
een eerste najaarsstorm van over zee
en de spreeuwen, een geheel
wonderzaam
een violet verschiet.
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[Van af het donkere land, wazig en klam]
Van af het donkere land, wazig en klam,
een klagende vogelstem die overkwam.
Wat jij
ik kan het niet veranderen, ik kan het niet,
dit zijn de dagen, dit is de tijd
wringend verdriet lijd.
Mijn vroegere jonge lief zit aan den oever,
droever wordt de wind en droever,
ik heb het oude huis van mijn ziel verloren
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[Onder de kringen van den nacht]
Onder de kringen van den nacht
dof overeind gebracht
en neergezegen in het bleeke licht:
hoe ver, hoe ver uit het gezicht
nu de verste gedachten, aan den rand
van het nog besefte, <laatste> stand
<voor te verdwijnen,>
verdrietige bekentenis
dat zoo deze ontstentenis
beseft wordt en zich zelf verweten
als letsel, als te kort schieten,
ontreddering...
en opgericht
naar wat hoog aan den hemel staat,
zijn melken schijnsel nederlaat:
heen en terug
is er een brug, een witte brug
waarover komt in effen regeling
<een verkeer>
de zwermen van het licht...
het toehalen van vloed, het slaken
van ebgetij, het wijzigingen maken
in de celweefselen en in de vochten
van plant en dier. O wederzijdsche tochten,
o teedervoetige gegleden
de bundels langs naar een lijdzaam beneden
dat verduurt
Bedriegelijke vloeiing, valsch vergif,
blauw en bevreemdend
wat vermag uw te beroeren,
(kracht en bezinning) te ontvoeren
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en wat???
hier uit mijn harden schedel en den brand
van de lijfszinnen en hun verband
mijn kokend, bezig lichaam
aemechtig
en zuchtend en het lichaam in een bocht,
wordt (het leger) opgezocht,
slepende wrevelige loome voet
in zinkend roet,
in vlokkig donker
gelenigd, onbevredigd
weg in het bed dat werd vergeefs geledigd,
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Maartlucht, die er tegelijk
zoo scherp als glas
en zoo ontvoerend zijn kan.
O, de bezieling, zijnde in de bezwaren
anders nooit betreden streken
en schuilgelegen uitzicht
te brengen vondsten fonkelend en schaarsch:
de moeilijkheden zijn de kans des kunstenaars.
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[Violen en violoncellen]
Violen en violoncellen
donkerstroef gestreken
zonder af te breken,
met wisselend minderen en zwellen
de halen en lang,
een klagend spel, verrukkelijk,
gebogen over eigen zang...
en op den voorgrond niet te tellen
trippeling zweven
en nemen er op stee
de kinderdroomen met zich mee.
O dit heerlijke, stil inkeerlijke
sussende geluid
dat ons opsluit
in ons kamertje, in het klein
bestek van het samenzijn
onzer gedachten, die daar kunnen
spreken en opzeggen het hunne
bekennen en beamen
wat van anderen zij vernamen
of wel weerbarstig en de wet
opzij gezet
o den tijd
dat de mensch zich zelf belijdt!
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[Aan weerskanten van het dak]
Aan weerskanten van het dak
tiktak
van de blanke waterpannen
loopt het als uit aarden kannen,
loopt in strepen met een tuit
of vloeit kabbelende uit,
in de goten weggevloten
gulzig opgeslokt
naar beneden dat het klokt,
en verzwolgen; donker woest
even sputterend opgehoest
en gevallen met een smak
in de volle regenbak.
holderdebolder
over de zolder
honderd stappen in het wild
strompelend dat de bodem trilt,
in het donker rondgestoven
onder, boven,
over de balken, op het bint,
en in hoeken weggevlogen...
aangehoord met open oogen
en verwondering van het kind.
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Het venster in den vroegen dag
opengestooten
en storm en frissche (winden)slag
uit zee; zilveren groote
wolken omhoog,
er vallen
enkele slordige druppels
als geslingerd door een achte looze hand voorbijgaande.
En zoo vol is het hoofd van daarginds
en zoo gonzend van zee en lucht en
golvengang en deinende schepen
zijn de gedachten
dat zij (op de lippen) zilt
te proeven zijn.

J.H. Leopold, Verzameld werk

450

[Regen in den nacht]

a
Regen in den nacht
onophoudelijk neergebracht,
die zich laat vallen,
de lijdzame rijkdom, kostelijk lekken
en overal de natte plekken
en in het rond
een murmelen over den grond
plat op de steenen,
de stemmen gesmoord,
alles er in opgelost
en de stad vloeit weg.

b
Als de zegen
van zakken edel koorn, ontregen
de halzen, met gulpen
en gudsende al het bedrag
der ronde korrels, uitgeschud
de schatten van het volle mud

c
Als schuren, als een sleuren
over een tegenstrevend vlak, als scheuren
van somptueuse zijden banen
met een rits vaneen gegane
voortkruimelende rafeling,
toon die al hooger, hooger ging,
krijschend giert
de laatste sliert
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d
Alsof er achter sluiers kromp
een zuchten ongeslaakt en stomp
zoo stil voor zich weg,
zonder gemoei, zonder gezeg
gezonken en dat niemand ziet,
een onverdiend verdriet.

e
Als loopen aangehoord
pas verzetten dof gesmoord
alsof op sloffen of pantoffelen
zij doende zijn zich weg te moffelen,
vale gezichten bleek en groen
onder hoeden van oud fatsoen,
gedoken onder het vilt
brandende oogen, een mond die trilt,
een ontsnapte zucht,
hoofdschuddend om den hoek gevlucht.

f
Als ranken uitgedund
fijn eindigende in een punt,
gegroeid men ziet het niet van waar,
aldoor zich verlengend maar weinig zwaar,
een kunstig decrescendo dan
als lippen fluisterend toegestoken,
omgebogen en als gesproken
woorden die zuchten worden
en weldra stroomt
een ruischen enkel ook dit ingetoomd
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[Een ondergang aan walmende horizon]
Een ondergang aan walmende horizon
over gebroken zwoegend akkerland,
over den groven rand
der aarde, en nu ontstond
een donker avondrood
betrokken en dat is als roest gekleurd,
smeulend nagloeien waarboven
oranje, brons in violet gaan dooven,
en opgebeurd
van zwavelgeel, verheldering, verbleeken
en in de hoogste streken
(in) het zenith zelf een vloed
van zilverachtig groen,... opperste ontzinking
van alle droesem, onbeperkte blinking
der hemelhelderte, en in het veld
zonder regelmaat wijd uiteengesteld,
ontwaakten de sterren enkeld
met fijne punten worden rondgesprenkeld
naar links en rechts en alle kanten heen.
in het zenith gaan uiteen
de hemelen en in hun
liggen
de maan heenzinkend, en naar afgemeten
rijke planeten
met tusschen zich de oneindigheid,
der sterren wereldstof,
bollen, kringbanen en ringen, die allen werdt
tesaamgenomen
tot een gedragen, een sereen concert.
O regen van verrukkelijkheid
neergeschreid
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in stamelen, snikken,
tranen van goedheid en dankbaarheid,
o heerlijkheid die overstroomt
verzachtend, lenigend,
ontroering
naar popperende lippen dringt,
in stem en zingt,
en zachtheid en troost en zaligheid
gegroeid tot onuitsprekelijk geluk
dat staat te sidderen,
knielen
de ziel loopt vol
(en toch) vergaan,
òf het wel was... en dan is alles afgebogen,
drang, en het bestormen, overweldiging,
blanke hoop,
ontloken ooglid aan dichte kimmen,
gedaan, gedaan,
in de vernietiging vervluchtigd.
O heengezegene, o welverzwegene,
o ten overstaan
van deze eigen onbeduidendheid
is het dan zoo
dat het niet bestand mag zijn,
teloor gevoel van eigen existentie
twijfel of hier
dit enkel hart nog klopt
of nog één leven
spreekt uit zich zelven tot zich zelf, of het
wel één, één lief bezit was,
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klein maar dier, en niet mag scheiden

Vroegere schets van blz. 254 reg. 4 v.o.
en nu ontstond machtig
een donkre nagloed en een sombere brand,
een kramp
triomfeert over alle land,
amber zwavel
dat tot helder geel
gaat klimmen,
verzinkt, vergaat in hoogste zuiverheid,
luister
waarboven
het licht wordt en lichter,
de bouw wordt opgereten
brons, purper en violet
versmelt en uit gaat dooven.
vonken van welke toorts geschud,
onvergankelijke trots,
tuimelende maan, planeten
en dun
wemelend in het zenith
openen zich de fijn gepunte sterren,
banen naar links en rechts
gaan uiteen
en de oneindigheid ligt als een tempel open,
de ongetelde sferen
die allen werdt
het sereen concert.
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Vertwijfelen bezwijken vernietiging
buigen over zich zelf terug
storm van verwilderd vragen, zelfaanklagen,
jacht wanhoop geweldige
in dit geding van ongelijken,
vast en kantig juk
norsch op de gedoken nek,
storm die weggeslagen
alles wat moest schragen,
de innerlijke steunselen,
van de pracht
van eigen levensinhoud
en de volle dracht oppermacht
des zelfsbesefs
moed verborgen gloed
bewondering
lillend van zweven willen.
En ook nog dit:
trots die standhoudt tegenover het grootste,
weet van geen bezwijken,
in mij het ongetelde rijke
verskunst
de hemelstormende,
de alles tartende woorden
waarbij al het bestaan, de uitkijk wankelde,
duizelen
en dit al ongewetene, afgewachte
dat in mij bovenkomt
waarvoor ik zelf afwachtende ben.
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Andere lezing van blz. 455, reg. 14 v.b.
des zelfsbesefs in het geweldige geding
met den dezulken, tegenoverstand
van lillend leven, geschokt,
door smart beangstigd, door genot gelokt.
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[De bedgordijnen, het behang]

a
De bedgordijnen, het behang,
bekende blik van jaren lang,
hoe zien zij anders, dringend aan
met voor oogen staan
van hun figuren
beantwoordend het turen
het kind ligt weggedrukt en vlak
op kussen en matras,
het kind heeft licht
door een wreede scheur
in zijn ziel
als met opgereten borst het lag
en gloeiend hoofd.
Het is sinds dagen, dagen lang
dat er het kind
hetzelfde beleeft,
de moeilijkheid terzijgezet
tot in de stilte van het bed,
o vreeselijkheid
wegdommelen
van krimpende pijn weer helder ontwaakt
alsof het nooit ten einde raakt.
schrijnen pijnen
schroeiende van het weten
het eentonige van de wanhoop
in slaap neer
en morgen is het zelfde weer.
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b
en luisterende naar het zeggen
van de gedachten
gekoesterd in een zachte zon
warm vertrouwen/opbouwen
des eigen levens
te niet gedaan,
o nederlaag!

c
de twijfel en het ongeloof,
zij weet het niet van waar gekomen
maar die het dierbaarste ingenomen,
de vroegere welverzekerdheid
is weg ontzonken
en heeft aangetast
het liefste, het onsterflijk zijn het zeerst,
de zonnig omgaande, weelde van den vader zorgende,
God begint te wankelen,
er is nu zooveel dat veel duidelijker wordt.

J.H. Leopold, Verzameld werk

459

d
met samengebeten tanden, huiverend
bedenkt zij wat is weggevallen,
denkt aan haar ouders en hoe dit
een onvoldoend en halfbezit
nu is geworden, en evenzeer
en tot haar zelve omgebogen
de vraag hoe nu haar leven zou mogen/zijn,
ziet ze in zich zelve een wegrand, vaal
en stuk gereten wat er groeide (en) schraal
gebroken

e
zij begreep niet hoe het verder zou zijn
o (wild) verlies
dat alomtegenwoordig is,
zij had het 's middags gezien
in alle ontmoeten, tegenkomen,
wandelend langs de heuveltoppen,
de schrale boomen,
het wegkrimpende in haar
bij al het gudsen van de natuur,
en in de menschen
en nu in den nacht
in haar gedachten
en het behang en de gordijnen
die onveranderlijk schijnen
en ongeroerd.
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[Om den gezonkenen Sileen]
Om den gezonkenen Sileen
papavers, aan het voorhoofdbeen
de muren takken van laurieren,
om Herakles bladpopulieren,
de sater met de trossen pijn
geslingerd om de slapen zijn,
en de groenfrissche selderij
bros, met een geest
ontnuchterend het meest
om ons de pimpelaren wij
die in bedaagde zotternij
zijn aangezeten
tot een zomermiddageten
en op een open schaduwplek
onder de boomen
waar ritselende trek
van luwte is zijn saamgekomen.
kristallen kom
met kaviaar, de lichte groene,
heldere citroenen
rondom
radijs en artisjokken, waterkers
en smakelijke pekelvruchten
dit alles neergezet
in buitenwijken van het servet.
Behagelijk in het midden in
breed uitgedijd de wildpastei,
de gulden korst met de bouten
van nobele afkomst, de citadel
van onzen maaltijd
en, onuitputtelijk wel,
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in een aandachtige rust er bij
een kostbaar potje trilgelei
koel en versmeltend
en confituren, roze kweeën
in fijne snippers uitgesneën
Hierbij kwam te pas
de roode Hermitage, oud en belegen,
dun vloeiend door de mond
een vurig glas
waarin wordt doorgedronken,
Als een nieuw gebeuren
staat van ter zijde het fruit te geuren
met nieuwe smaken
en een onschuldig supplement,
de blanke kinderen, bergamotten,
verborgen weeldesmaak
melden de knobbelige wrat eelt puist,
<en dan hebben hier van doen
pippelingen en meloen,
zijden hemdjes
en de niet te vergeten
champignons en de boleten,>
rozijnen. Hierbij en bij de kaas
de Fransche Clos Vougeot
fronsend in gedachten
staat te wachten
<en Lionel en ik, wij>
< vermeid
in de dun gulden helderheid
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van atmosfeer en zon
het dralen
van herfstbegin
het peinzend achterhalen
van vroegere gedachten>
<het wentelen van het zonnestof
hoe peinst het na
het vertrokkene
dankbaarheid
vlinderachtige
kussen, lach>
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het staren
van Plato in de late jaren,
het mijmeren bij de muziek
der Thracische, nahangensziek,
door het raam
kevertje beschenen
en de geluiden van Athene,
de avond (de laatste) kwam
en maakte alles duister,
en de sterren braken door
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Reeks X
Alle geluid
is neergeslagen;
hier overwint
het teederst tot ieder aangedragen,
gesust
onvrede en twist,
stilte gevonden. Ik hoor alleen
van doffen klop
het suizen en de dreun,
het komen op,
het van terzijde nadertreden
van weifelend gevoelde
goedheden.
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[Een nieuwe sneeuw]

a
Een nieuwe sneeuw
een nieuwe pluim mag wel gezegd,
een bont, een pelsdracht aangelegd
aan vrouwenwangen, wit bevrozen
de zachte en van het bloed het blozen
omvangende, o kieschheid, hoogste

b
O doeken, doeken overal
als moest een boos en droef geval
gestelpt en weggeborgen,
als wierd een krankte telkens weer
gesust, een klam en vloeiend zeer
met angst en stelpenszorgen,
alsof er in het donker bloedt
iets schromelijks en onvermoed
uitteert met blinde pijnen,
alsof de wereld ziek mag gaan,
en in gekneusd en wond bestaan
verkomt, zoo wil het schijnen.

c
met witte kilte en groezig roet
winter die weer bedenken doet
het vroegere en in doet krimpen,
tot eerst begin ontroerd
herinneren (heeft) teruggevoerd,
tot burger zijn in enge stad,
achtertuinen
met zwarte heesters pad
muren met arduinen
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hoeksteenen, doffe sneeuw die tuurt
den hemel in langs kaalte, stammen
ingetogen buurt

d
in doeken en een toefje bont
duffeltjes aan met lappen en scheuren,
schamel en schunnig, verschoten kleuren,
op weg de handen in de broek,
de hoofden neer, de schouders zoek
en om de neuzen onuitsprekelijk,
gedoken muschjes bij mekaar,
de kleumenskou aanstekelijk
en lippenmonden droef en weekelijk,
klos klos
huiverend langs de open dijken
schokkende tros,
de hummels die
snoeren van de kou
hun denken tot een klein bestek,
samenscholen
in gemeenschappelijken trek.

e
Papier, papier!
en donzen haas of vogeldier
zet in de lengte van het wit,
dit wachtende prachtige bezit
stip
en met gekraalde pootentrip
beijvert miniaturen
en werkt er in
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met toegewijden zin
de innigheid der blanke winterlijke uren.
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[Toen er nog menschen, menschen waren]
Toen er nog menschen, menschen waren
waar ik van hield en nog vervuld
van wenschen was en ongeduld
de jaren,
ijdele weliswaar, bedriegelijk,
maar toch vervuld, maar toch vervuld
dit al een zin, een toedracht had
in samenhang en in verband en buiten, ver, in strenge stand
de bosschen, wegen, vergezicht
ademende licht,
een grauw gehucht op het land
en Gelderland, o Gelderland!
Weeke gewrongen lippen en een doffe mond
die toegedrukt en donker stond
van onwil en verbittering
en schittering
van een lach,
een parelblinken dat is opgekomen
door smarten brekend, trillende is
en onderzinkt in droeve erkentenis.
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O dag van al te saam behooren,
elk in een zelfde gang verloren
verademen en voortbestaan,
in de bestemming opgegaan
van verder leven, verder geven,
het eigen deel getroost vervuld,
het jongste komende naar schuld
bezorgend
alwereldsch bezig zijn en doen
zonder vermoên
te zien
in eigen zelfbekentenis vermengd
hemelend gericht
de wemelingen en het licht
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Kinderarmen houden het omlijst,
een vingertje naar de verte wijst.
Uit oogen moederlijk bezien
de zee, stil liggend, bovendien
de schrale duinen en het groen
van binnenland en helmplantsoen
en boven in het lichte blauw
de wolken smeltende en flauw,
teruggevonden vergezicht
dat trillend voor haar ligt.
En alle heesters vol van nachtegalen
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[De lange lijnen van den avond]

Dialogisch
De lange lijnen van den avond
zijn om den aardrand stilgelegd,
vervloeiende en zacht gehavend
in hemeldiepte ongezegd.
en zich op gaan beuren
in onuitsprekelijke kleuren
O onvolprezen avondstond
met blauwe schaduwen om gulden grond.
het licht vloeit weg
o in dit scheiden diep gevoelde nood
met langzame gebaren
naderende en met een pracht
van algelatenheid
als droomers in hunnen halven nacht
de kalme wijzen met hun toegeloken
bevredigd zijn en vervuld
diepzinnige geduld
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Die aan mijn armen hing als de effen paden
wij volgden en de heldere uitzichtschijn,
de boomen zelf, de blanke, tot ons traden
en gewillig zijn.
en niet te min: een jachten
trok samen en een pijn schiet
een helderzien en uitgeschreeuw
verschrikt, verwilderd om dit misverstaan,
zoo dicht genaderd, nog ontgaan,
o handewringen
om stuk te springen,
om mij, om mij, en die niet weet
waar ik mijn oogen heen moet slaan.
verbijstering
begoocheling
eeuwig verlangen, eeuwig het gemis.
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Phasen
O schrik en wonder licht ontsteld:
als uit de donkerte opgeweld
het plotseling en bleek verschijnen,
de schrik der eigen lijnen
en voor het eerst in hare jaren
het eigenlijk ontwaren,
de weerschijn als nog niet beproefd
nu (in het drijvend zilver) gegroefd
in donker de schok
als voor een vreemde
en nu van af dit oogenblik
bezit en weten meegedragen
verzekerd dagen,
het dolende beminnen,
ontdekt, ontwaakt de zoete kamp der zinnen,
gedompeld een wijle na te turen
de lijnen der harmonieën
mijmeren
het wonder van de schepselen.
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U goed te mogen doen
bewogen denken
verder wenken
schuld
onaangevuld
een lach, een lonk, een glans
van oogen en gezicht nochtans
en een vermoeden
dat daar lagen in goede hoede
in teederheid en elk
een rozenblad maar tot een kelk
en tot een kwam het niet
en in de ziel springt op met kracht
triomfeert bovenal
het heerlijke van onbeloond te blijven.
Laat dan mijn armoe aan de rijke geven
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Wachten en vragen
en even soms een vurig dringen
verstrikt in hunkeringen,
en aldoor uitzien naar de hand
die meer kan geven, die met diep verstand
te wekken wist, te ontvangen
Op wekkingen en werkingen belust
en hunkerend, zoo was het wel voor dezen,
nu zoek in mijns gelijke ik een rust
en een bevestiging van eigen wezen.
O duinen van een blakend strand,
de zee van mijn verlangen sist
in bralle naden en de gist
van mijne golven ziedt en brandt,
stuift op naar uw ontbloote kruin
of slangelend aan deze kust
lust
languit om zijn begeerde tuin.
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[En legde op de hardsteenbank]
En legde op de hardsteenbank
geplukte bloemen tot een teeken,
bedachte wenk, zooals zij leken
en dun en rank.
Bedroefden, die zij achterliet,
alleen gelaten en verstoken
en zoo vergeefs weer toegeloken
gaand te niet.
Verdonkerend, allengs ineen
verzakt en smeltend in de uren
om machteloos en bewust verduren
van eigen ontoereikendheên.
Een ziel, een hart, een samenstel
rank en naar elders overreikend
en nu en wijkend
en nauw in tel.
Ik draag in mijn armen
de liefste,
ik had haar van de sterren weggehaald
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Hard blauwe lucht
groote, vrij staande boomen
dikke stammen
Gelderland, de Steeg, Dieren
en hoe is alles, al het leven leeg.
acacia en bloedbeuk,
zij hebben al wat zij hadden uitgeschud,
de pracht van het plantsoen
de pracht van den hemel
en er onder...
hoe weinig, hoe weinig!
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[Stad en land ligt af te wachten]
Stad en land ligt af te wachten,
helder stil in het verzachten
van het weer,
in de struiken aan den weg
een ontluiken, een zoet vogelengezeg,
en het jaar wordt wijd, wordt wijd
openstaand naar alle zijd.
Is dit de verzachting niet
van het wintersche verdriet?
overal een zweven,
wieken opgeheven,
winter op de vlucht
en met gouden lettertjes
‘alleluja’ in de lucht.
En de roodfluweelen daken
met een rand van hermelijn.

J.H. Leopold, Verzameld werk

479

[Wiens lichte voeten mag elk denken]
Wiens lichte voeten mag elk denken,
dat hier hebben gespelemeid?
vloer
en kiezels bruin van ijzeroer
afzonderlijk en afgerond
met onderschaduw op den grond
een enkel afgevallen blad
verschrompeld frons,
o welk een kunstig brons!
de schaduw van de blaren boven
platte schijven kwistig geld
behoedzaam afgeschoven
en als met weerzin uitgeteld.
En dat, en dat in schijn voor anderen
en met een vraag en quasi onzekerheid
niet waar,
maak ik dit voor de ééne liefste klaar,
gezocht in en veld, in bosch en riet,
o komt zij, komt zij, komt zij niet?
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[De vlakte van het vale strand]
De vlakte van het vale strand,
het ijle fluisteren van het gras,
de schuifelingen van het zand:
hoe toch het zelfde, het zelfde was.
Het zelfde, het zelfde, o hopeloos
zooals verslinkt elk nieuw begin,
het is vervolg altoos
neemt in een reeks zijn in.
In dit beperkt <en schraal verloop>
is aller dingen uitlegging gelukt,
zonder verwikkeling of knoop
ten duidelijkste uitgedrukt.
Wat met een bont gebeuren streelt
schakeeren duizendvoud
in variante kleuren speelt,
begoochelend gevangen houdt,
kon ik het wufte spel
ontbinden,
ik zou een effen samenstel
en talloos vaak het zelfde vinden.
Des werelds trotsch
het wordt herleid
en tot eentonigheid
wederom
en een anders is er niet
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mom
als uit een spiegel tegenziet.
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[Gang op en af van soepele penseelen]

De Schrijver
Gang op en af van soepele penseelen
en dorstig marterhaar, volop gedoopt
in kleurenvocht, dat langzaam nederloopt
van af de bruine borstels, de fluweelen
bontpels inslurpende het sapvenijn
van bijtend vermiljoen en van karmijn
en vurig paars of wel in flonkerfulpen
de trotsche gulpen
van in zich zelf teruggetogen inkt
die norsch op de gekreukte vellen zinkt
op zijnen onverzettelijken weg
dit alles onder overleg
van deze schrijvershanden, de aaneengesloten
bevingering, omvloten
als van een schaduwwaas, dat schut
rondom de saamgehurkten, aureool
om deze schamelen, deze zijdelings geplooiden
gerimpelden, door zon en wind gelooiden
taan
van dit andere, mediterraan
geboren ras zoel
en van een aanrakingsgevoel
doorpopeld en die nu de felle halen
der woordafsluiting, de initialen
bezorgden en daar tusschen in
kuddengewijs de drommen van den zin,
of in een ijler lijn de stad met daken
met koepels en rotonden, staken
de torenbouwen op, zwevend daarboven
de tittelen, een hemel overstoven
met beelden van een sprenkelend figuur
Dit alles strak en puur
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in kieschen trek formeerden de bekwamen,
sloten aaneen voegden te samen,
bogen terzij of vierden het verloop...
Tweevoudig in het bedoelen dat sloop
over dit groeiend pad, dat ieder teeken
zijn oud-beduide uit mag spreken,
maar ook
<tesamenzette met een wonderfijne balans
tegen elkander,
elk als onderdeel
zich voegend en beurtelings
anderen bepalend,
dienend en weer gebiedend,
een gebod, dat gold voor allen,
den inhoud schraagt, dat dit schrift nu gansch
een wellust werd, een afzonderlijk genot,
een vleiend gebaar, uit hem zelf ontloken tot
bezonken pracht om opgetogen
na te oogen
en te volgen.
En ik, bij het stil toezien
en mij verdiepen mag
in deze bezigheid en wat zij mag beduiden,
wat hier geschiedt, in dezes mans arbeid,
wordt plotseling het verband en de brug gelegd
van het herkennen, van het vinden
in mijn gedachten, voor het eerst geweten:
dit is het, dit is eender,
en dan dit vergelijken
in zijn diep dringend licht
bliksemend met scherpe schicht:
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zooals hier deze letters staan, onbegrepen
in hunne af komst, niet zonder meer
in hun oorspronkelijk bedoelen
en wier zin verscholen
en nu enkel tot symbolen / geworden,
nieuwe schoonheid ontloken,
zoo ook mijn werk; wat is uitgegroeid,
de schorsige woorden, vermoeid,
van ouden zin en eentonig beduiden
nagesproken
naar zijn klank en vorm omgebogen,
hooger gebod
wet van samenkomst tot
de plechtigheid van de strofe
feest gloed
des dichters klank, vorm en zin
en rythme
het is als een.>
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Reeks XI
Vanuit de ligplaats, de gekraakte takken,
de harde dorens en het drassig blad,
de overdwarse ranken, al gewas
van braam en foelie en van bodemkruiden,
netels en rottend hout, wat wasemend
de scherpe luchten afgaf van zijn lijf,
omhoog, en hij stak op de ooren, snoof
den boven wind op in zijn groven snoet
met een licht kwispelen, met een angstig trillen
dat over ribben en de flanken vloog
als een bleek weerlicht - en hij had herkend.
En door het bosch nu, door den witten schemer
achter de stammen, die als rastering
van palissaden nog het uitzicht sloten,
woest toegeschoten dezen afstand, dan,
als allengs <de einder dunde, vele deuren
in kieren openden, spleten boven in,
ter zij, ter zijde telkens, schuilen gaand
achter de blinden, vlug over de reet
getild met zwenkingen, tot waar het bosch
uiteenviel gril, doorzichtig leeg
met spichtige
rechtuit hier, tot besloten,
den greppel door, en hij was achter ons.
Achter ons, open op den schralen weg
in het verwezen licht, dat van den hemel
neerzifte en opsloeg van de wintersneeuw,
zichtbaar getoond in al zijn haveloosheid,
verweerd en morsig in zijn gelen pels,
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in de verwarde vacht, waarvan de vlokken
uitstonden aan den buik maar schoftelings
neerhingen in afzichtelijke kwasten,
in een gehavend franjewerk; de staart
sluik afgaand; aan den hunkerenden kop
ooren als opgestoken tentvanen, neus
van zwart en nat sjagrijnleer, oogen
als busselen van spitse pijlenpunten,
als een smeltdruppel gloeiend loodmetaal
een tong, die lilde tusschen sijpellippen
en geborgen
in de foudralen van de wangenkwab
de hoekenspits, de breedgeslepen tanden,
het kransgebit, verschrikkingen des doods.>
<Zoo hij; en als nu voor hem lag de baan,
de lange sleebaan, de satijnen linten
de<r> beugelsporen, langzaam toegehaald,
aaneengenepen, niet af te zien
schoof over den horizont,
dan viel hij in een gang welafgewogen
en van gemakkelijken trant, gerekt
en elegant van lang gespannen halen
en rijke kalmte of in standers hing
het balanceerend lijf
af van de zwaarte en opgelicht; een zweven
als wij in droomen doen, als ons ter zijde
hallen en kameren zijn aangericht,
de trappengang, de diepgelegen zalen
onder de lichte voeten
wijken en aldoor wijder wordt het verschiet
en zwellender de ademing.
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Van sinds af aan
waren de uren moede, was de plek
stilstand geworden, een geel sprenkelgras,
twee randen bramen, een gestrekte leegte
en de klonters opgegooid
door de vier hoeven
en in de mulle vriessneeuw en de korst
de trippelpooten, de gesplitste teenen,
de donkere knobbels der zolen, fijne prent,
en een stuk effente met fijne en scherpe
kristallen, hoeken kleurig
glas-scherp
en voor en achter
vervloeiend, kokend als in borreling
en ziedend uitgegoten
o lillend middelpunt der eenzaamheid
ons bonzend hart in de toegedekte slee,
de dekken, vachten, kleeden en het samenzijn.
Het wit werd zwarter, groot en dreigender;
de groeiende sparren
en als schoksgewijze
zonk het verduisteren, zakte het licht in eeo.
Dunner en snerpender toog toe de lucht
-- - - - - - - het grimming naderkomen van de nacht,
niet meer
het bonzende besef en plotseling
waren wij thuis en binnen, in de bocht
zij afwaarts van de weg,
gedompeld in den ademenden stal
het schuddend paard, het horten van de slee
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en wij, de belandenden
Een schot werd nagezonden, dat bonkte
rond aan tegen de stammen,
maar hij, hij zag niet om en onverstoord
met achter zich zijn lange loop verdween.>

Vroegere Schets van bladz. 486, reg. 7 v.o.
een zweven
als wij in droomen doen, en zijn terechtgekomen
in weidsche woningplaatsen,
galerijen en diep-gelegen zalen
en wijde balustraden
en zwaar en vreemd van sierwerk, achtereen
en onbeperkt vervolgend, waar zich ruimte
na ruimte voordoet, wanden opengaan,
zich rekten, zich verlengden en het licht
een uiterste, ijlste opbouw werd,
afloopend, spiegelend.
Aanvankelijk
was er een wakkerwordend besef van lichter zijn,
een vaag gemis, dan ontvallen ontheffen
een slinken als van hinderend bezit
en in den geest
van vrijheid, van den afval van al belemmeringen,
van menschelijke zwaarte, traagte, visioen
van stroomende beweging,
van een verheerlijkt lichaam stil beantwoord
door een beloken ziel, een tinteling,
een geluk
over zich zelf gebogen,
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en nu van een verlangen
dat uitkwam, zwellend van zijn eigen gevoel
dat reikte, reikte, zich verwijdde,
bevatte, bevatte het onbereikbare, nagejaagde,
het onbegrensde,
seconden van duur
uren noch palen kennend,
alles bevattend,
en duizelend
verstierf in eeuwigheid.
Van sints af aan
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[‘Balanje, sorne kwintië!:’ en wij]
‘Balanje, sorne kwintië!’ en wij
liepen naar buiten. Twintig hazewinden
keften de winterlucht aan scherven, vast
aan koppelriemen, jankende van drift
of met de kaken en den smallen kop
languit tusschen de pooten aangevlijd
op den bevroren bodemgrond. Er naast
de hooge stand der paarden, bruin en donker
de vochte glanzen en de spiegeling
van flanken, schenkels en gedragen halzen,
een snuffelneus, dwalende ademdamp,
in stippen van een zilveren gerucht
drift, heen en weer bewogen splinterig:
fluweelen lippen om het rinkelbit.
Te zaêl, te zaêl nu en de vlakte op!
met in de ooren het kreunend veeren
van de beugels en van de zadelleeren
en in het hart de eigene galop.
O de stuimige lust, de drift! Hoe sneed
lijnrecht de kou over wangen en kin
en boorde zich in
in de hoeken der oogen; de lucht gewet
stond en schreide weg
langs de gezichten. Onder en laag
de weg werd weggetrokken en vaag
verdween als achterkant
van bont tapijtwerk met allerhand/figuren,
en als een komende bedwelming, als een roes
groeide
de poorten van den horizont
ontsloten

J.H. Leopold, Verzameld werk

491
Alles begreep het, de paarden aangezet,
buigzaam en willig, weggestoven dan
met haast hebben, dat zij de koorts te boven,
de onrust komen mochten, de ongedurigheid,
elkaar verhittend,
de schouders donker van beginnend zweet
en wisselden van voet; de barzois ook
dansend aanvankelijk, dan gevallen
in groote sprongen, ieder twee aan twee
te samen, de rozige lippen valsch
over den hoektand opgetrokken
stoeiend met gewuif van vlokken
hollend en golvende en opziend telkens
dan de winterlucht,
waarover als een vlies werd weggeschoven
de fijne gouden schitternevel openstond,
de stuifsneeuw, blinkend aureool
als om een feestzaal, om een poortgewelf
waardoor een stoet toog verdwaasd
en om zich zelf verbaasd
was het in vollen gang.
Ah de Bojaren,
zij die de bloesems en de sanctie waren
van den grootvorstelijken tijd; in strikte dracht
van strenger eeuw: gekamde, lange
glanzende baarden wijduit afgehangen,
pelzen van sabel en scharlaken rood
gestreelde zinteekens hunner macht,
pelzen van sabel en scharlaken rood
of kaftan's omgezoomd met berenbont
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en rijk en ingetogen op de borst vervlochten
de dunne kettingschakels waaraan speelt
het schuine kruis, goud dat er in de bochten
zoek gaat van dof satijn, stemmig zij zelf,
rijp van weloverwogen
gesluierd tyranniek.
Circassisch paardevolk, rustig van gang
en sierlijk kiesch bewogen, dragende hun jonge kracht
princelijk statig in een tuniek
wit zeemleer, lichtbruin bont, matgouden tressen
of soms om staal en donkerblauw kuras
geknoopt een sjerp van incarnaat
kostbaar van kreukelen,
gezichten strak onder het maliënhelmet,
de trossen bungelend langs holle wangen
en uitgeschoven neusstift, somber zwarte stoet
in de parade.
Kozakken, hooggeschoeid in marokijn,
met zilveren sporen, om de ronde broeken
het taaie koord van gouddraad rondgedraaid
en in den gordel Turksche pistoletten.
Tsetsjensen, Karabazen, steppentroep
op grauwe paarden wiegelend. Tartaren
rood van schabrakken, kromgetrokken boog
gespleten oog,
Tscherkessen, rijzig, grijs van schapenpelzen
Maar voor hen uit een vroolijke muziek,
met het gefronst gezicht ter aarde
diep blazende trompetters, snorrebaarden
en een moorsch paukeniertje, pom, pom, pom,
dol als een duiveltje op zijn keteltrom,
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met broeken geel van zij en een baret
zeegroen-oranje op één oor gezet
en boven op een ijle tril-aegret.
<En samen groeide de weg. De sporen gleden
als strepen, het geheel geleek
keerzij van een weefsel van effen streek.
de boomen eindeloos,
de lucht gestremd, beklemd.
En dan het korte slot, een schok,
kille sneeuw
blauwachtig wit lag ingevreten
de boomen gierden een lichten wenk, een schaduwgroet,
een wuivende hand, een zwiepende
van een zwarten intocht houdende ijle wezens
spoken>

Twee Vroegere Schetsen voor blz. 292, reg. 9-3 v.o.
1
En wij
en uit den trillenden grond
schoven zich de grenzen
ruimer en ruimer.
Blinkende kolommen
veelkleurig marmer
mat vergulde acanthuskapiteelen
renaissancepaleis.
Eindelijk tusschen de zuilen
de zee, de zee. O de herwonnen vrijheid
van denken en dweepen. Zaligheid

J.H. Leopold, Verzameld werk

494

2
En wij, te midden van de wintersneeuw,
kleurrijk in al zijn schaduwen,
de witte wildernis,
de manen, de galop,
de barzois
en het bewegen, dat een weeker leven, leniger bocht
in allen bracht,
nabij
in al het toestroomende
wij bespeurden
een schoone rust; een blankte uitgespreid
waarin (aan de randen) overdreven
de laatste donkerten, tintlende gedachte
trad op
Alles begreep het, de paarden aangezet
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aant.

Reeks XII
en aan de kimmen zwerft een rest van licht
Zonsondergang
een geheel ontvlammen
des hemels
vol in de diepste verbreid
des aethers
... en in den brand
in fonkelende punten uitgetand
een gouden kroon, die neerzinkt...
Carilon-getinkel.
Hoe valt de tijd doorleefd
uiteen
in oogenblikken, elk vol.
Ik denk aan de gestorvenen,
hun leven,
ik denk aan mijn verleden,
voorbij gegaan,
hoe los van alle schijnbare banden.
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Februari
Met open luchten, uit het trillend Zuiden
de huiverende storm
de stroomen
staan pal, gespannen harp.
O welk een kostelijkheid en welk een lust:
de bessentakken, glanzend, wild dooreen,
betrest met bloesem, bloei, de stille bloei
en in de luwte hier, bezijen
de donkere wal, het kreupelhout
tjilpen de vogels, piepen
boven het zwiepen van de iepen
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[Van onder uit de wolken]
Van onder uit de wolken
door een blauwe scheur
waart nu het nieuwe jaar,
door stammen hard verward
stekelig,
de dagen lengen
de hemel is vol wenschgebeuren
openheid over land en zee.
o beloften,
aangebroken
gebeuren en anders worden,
leven in de wolken
en hun tusschenruimte,
wenschen
wondere mogelijkheden,
opengebroken vervullingen
onverwachte
van verlangens half geweten,
pas geboren.
O, altijd weer oogenblikken
van de eerste drang,
het weten,
dat nu eerlang
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Een toegesloten lente
donker en bedrukt
paarden en mannen gaan gebukt
over het zachte land, de weeke grond,
werken.
de wilde sleedoorn wit in het zwarte bosch.
Statige rivier
roode daken optorenen
zwijgen hier,
email van de rijke zomervroegte.
De vink heeft in de klare lucht
zijn stem nog eens zoo fijn geslepen.

J.H. Leopold, Verzameld werk

499
Overzet van den eenen naar den anderen oever!
Uitzicht: 's menschen ontoereikendheid.
teeken: verandering. gedenkt de vele heerlijkheden
waarop mijn oog gelegen heeft
maar heeft de boodschap meegenomen
uit eens beleefde zaligheid,
berust in alles en past zich aan
maar over dit ligt het beschouwen
onvolkomenheid
voldoening
van wat bij hen verwaarloosd, onderdrukt
te lezen, hoe ook onbeholpen uitgedrukt
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Achter de molenkap,
achter de zwarte raster van de wieken
helder wit en helder blauw
de lucht en verwonderd.
Nog niets is zoo gauw
over het land
als in de wolken de komst bespied
van de lente.
Schuchtere angst
maar toen het oogenblik
gewenscht, gewild, vermoed
van een vermeend begeven
vlamt op
de smartelijk te aanvaarden
meerderheid
de ware onafhankelijkheid
dit koningschap.
De eenigste voor wie ter wereld
mijn moeilijk hoofd ik buig
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[Domestica
Zullen wij nog niet eens gaan wandelen, beien]

Domestica
(Wandelen) in droefheid
De bloemen de volle boomen
De kleuren zijn nog eens zoo diep
de trossen nog eens zoo zwaar
En toch
alsof er iets is weggenomen.
Een leegte is er boven hen
in al den hemel, in de luchten.
En uit het volle loover
staart het aan,
komt tot u: waartoe, waartoe?

Domestica
Dit was de droom: op hooge akkerzoomen
stonden looverboomen
zomeravondschijn
zwart rood
aren korenveld zwaar gebogen
En voor ons uit, ai mij, en voor ons uit...
De zoele hoofden en het roezemoes
van de verwarde kinderstemmen, het gekibbel

Domestica
lief,
Zie, ik heb verlangst naar je,
ik wil je zoo graag dicht bij mij,
naar je mond met de opgeworpen lippen,
naar je diepe stem,
kieskeurige,
en met de oogen, de vochtig blinkende
te rusten in je gezicht,
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je te zien spreken, hoe dierbaar was het mij niet,
je naast me te zien of in teekenen te voelen
waarop zoo veel rust voor mij
alle jaren,
en ik ben rusteloos en af en moe,
ik verga,
en ik heb afgeleerd te vragen
en, je weet het, te wagen,
je hebt het gevoeld en aan mij gezien
geen misschien.
O waarom hou je me op de foltering
en komt en ziet en gaat,
waarin heb ik het aan jou verdiend?
wat ik gedaan heb, in nacht
heb ik aan jou, aan gedacht,
mijn juweel, zuivere diamant
van mijn denken, hard
tot je gebeden
verleerd
lamgeslagen
als je het dan weten wilt
als de dorre bundel sprokkelhout

Domestica
Als zinnelijke wade moet ik voelen
de sluiers van de nacht
doodgaan
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Lippen, die zelden morden,
zoo ben ik oud en grijs geworden
overgebleven
alleen
En nu, is alles niet veranderd
Deinst niet de lucht
Sprong in het helder fluitglas
de spanning van de dag een breuk
Groen zijn de oevers, lachend het land
Aihime zee verlevendigd
Waarom altijd melankoliek
een vergezicht rijkdom afscheid
O wie verklaart het toewenken
de belofte het teeken
als bekende vreemde
helder en opgericht aan mijnen horizont?
Mijn huis ligt open hemel
en wendt den rug toe naar den weg
er voert alleen een voetpad heen
steil
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Vogelzang
De nachtegaal
het groot geluid is verdwenen
de ontuitputtelijke mogelijkheden van de vogelzang
hoe mooi van geluid, hoe fijn van compositie,
tirades mooi gearticuleerd
combinaties
de lucht is er mee vervuld
de kneu is nog prachtig mooi
het sterk karmijn van het schedelkopje
de kronkelwortels

Vogelenzang
Zullen wij nog niet eens gaan wandelen, beien
in duinen en in den meientijd?
de lente mag er u wel verbeien
als zijn lief zustertje; is het bereid?
Er is wel lust in rond te dwalen
winden achterhalen
Hij sprak maar zij had niet gesproken
en was in zwijgen meegegaan,
haar ziel, haar oogen toegeloken
want een geluk kwam bevend aan.
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Katakomben
Fijn gevoel en teer
langs de begraven beminden
en in die hand een vlam
sluiers over het hoofd
Hoe vloeit het bloed naar binnen toe
in deze kilte, hoe begaven
de gedachten zich naar de warmte der liefde
Doeken lijken te schudden, weeke, bleeke
als witte vlinders, als motten dof
lucht zuiver, onder de grond
weg de menschen, rumoer, stil,
over de stilte en wat zij is.

J.H. Leopold, Verzameld werk

506

[O blinkend jonge schaterlach]
O blinkend jonge schaterlach,
een inzicht, oogopslag
die onvervaard en helder stond,
die land en berg en hemeldag
inhaalde, o vroolijk gulle mond
gekruld in overmoed
en ongeduldig bij den vloed
van woorden, het gedachtenspel
en in zijn prillen zin gerust
overstelpend snel
hartelust
opkomend al uit één verlangen,
van eigen overvloed vervuld,
van toekomst in haar eigen macht,
van een gansch andere aard en pracht
dan dit versletene, gegrondvest
op dood en onwezenlijkheid
dat niet verstaat en dat niet kán
verstaan
en daarom ongedurig
en achteloos en wispelturig
wuft aanvaardend
het beste wat ik opgezameld had
verzen, blad voor blad.
dit alles, wat zij voor zich ziet,
zij en verstaat het niet
en vindt het leeg en zonder zin
want waar dit alles op berust,
goedkeuring dezer menschen,
het heeft geen vat op hare rust
het deert haar niet
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[Doorspelen bij de dichtervorst Ronsard]
Doorspelen bij
de dichtervorst Ronsard, de half vergeten
woorden ontluiken in een lichter weten,
de regels schuiven in een rij:
Aan de bezette tafel in den kring
der anderen alleen met uw gedachten,
moet in den leunstoel gij de lamp verwachten,
huiverend in uw trieste mijmering.
En in de gulden troosting van het licht
strekt langzaam zich een ingevallen hand
nog eens weer naar den verschoten band
en voert die naar het minderend gezicht
en bleeke vingers glijden langs de bladen
over de verzen gevlijd,
over de woorden van een vroegren tijd
met te raden
bijeengevoegd naar dat de dracht der uren
Dan in uw ouderdom des avonds bij het licht
Gezeten aan de haard met haspelen en spinnen
Zingend mijn verzen zult verwonderend ge u bezinnen:
Ronsard heeft mij bezongen in mijn gulden dagen
En ik, onder de aarde, een schim, een nauw bewuste
En zal in myrtenschaduw zoeken uit te rusten,
Maar gij een bestje dat bij 't vuur de dagen slijt
En aan mijn liefde denkt en aan uw trots met spijt.
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[O smartelijke geur van de jasmijn]
O smartelijke geur van de jasmijn,
van linde en van kamperfoelieranken
die in uw late schoot het vlijmend kranke
meevoert dat al uw zoetheid wrang doet zijn,
die stroomt uit forsche struiken en uit boomen
voluit zwart bebladerd
en als een zware last op mij wilt komen
De landen liggen blinkend en bereid
en in de felle
nazomer en die hoogte van getij,
verstreken alle drift en donker gloeien
en overklommen het zich bemoeien,
voorbij de donkerglanzendheid der droomen,
de lichte tred van de gedachten los
van alle zwaarte en die ongenood
toekwamen uit hun rood
dartelend in helderheid,
voorbij het zwellen van de heete dagen,
de nachten slinkend van bezwangering,
de poos rust die wachtend hing
te midden van de vlagen.
O jong zijn, als nog de toekomst
als een voltooiing werd gedacht,
als brengend wat in al dit tasten,
in half begrepen en onvaste
bemoeiingen had voorgestaan:
dat op een plaats, dat op een tijd
de letselen vliezen windselen naar alle zijd,
dat het in ons wil afvallen, dat nu het geluk
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van een vervulling
van een vol worden, van een gloed aankweekt,
dat een zilveren glans
op zal gaan,
dat ons bestaan van zaligheid doorstroomd
grooter dan anders
zal zijn vervuld en afgerond
en wij wisten
den samenhang met al het andere,
glans van hooger verrukking
dat dit nu beteekenis heeft,
waarin ons wordt meegedeeld
de zin des levens, opengelegd,
nagehunkerd en gemist,
achter een gordijn gevoeld
en waarzonder
onvolledig was aldoorgronden,
de voorgezweefde woorden,
de weinige die van belang
en die verklarend zijn.
hoogst
het denken aan den innerlijken oogst
maar die aan geen kan worden weggeschonken,
hoe krachtig komt nu alles voor te staan,
bloot en vol en wezenlijk.
Er vaagt niet meer een storm door de natuur
die alles heeft aangegrepen en verwrongen,
in eigen werveling die verhief
willekeur de sombere.
zelfstandig in een helderen kring
van en verrichte plichten
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ieder ding staat daar
en wordt bezien en opgenomen,
elk is en volkomen
en met nadenkelijken zin
op onderdeelen ingericht
en er wordt niets meer toegedicht.
En eindelijk
de vreugd van dit aan anderen te brengen
nu nog en het lengen
van hopen en verwachten,
al de verlangens en de lust
van de gedachten en hun zwerverslust
En nu het is los geworden
in zich zelf besloten,
los van de anderen
los van zich zelven, al de gang
des levens ontrafeld, al de eigen jaren
maar toch, maar toch...
o nu de ziel
al wat ik hier dicht bij mij zie,
hoe houdt het mijnen zin gevangen
en in het ontwakend doodsverlangen
De boomen duizendvoud bebladerd,
de bloemenprachtigheid, het gras,
de halmen, al het plantgewas
fijn geaderd
dat leeft als ik, zonder te weten
dat in een
zijn lot heeft bezeten
mede aandeel heeft,
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dat wortelende in de moedergrond
ten simpelste een uiting vond
van deze oude donkere kracht,
zoo lang in mij zelven ondervonden
en zoo vertrouwd en dierbaar geworden is.
Dat van dichtbij en verderop,
daar vloeien de bosschen in een,
daar worden getilde hellingen
bochten loopen heen
naar herinneringen
met springingen,
daar worden uitgestort
de heuvelen
O verblijf, o weidegrond
van mijn verbeelding stille rook
die zijn
waar hoogten op hoogten volgen
velden, toegesloten bosschen,
het kuische leven van het wild,
waar in die plooien
huizen, gehuchten, dorpen, steden staan
en ander leven begaan
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Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
weg van hier, een andere wereld,
bijgedachte van elke liefde.
O eeuwige begoocheling
rusten in elkaar
aangezicht, wonder, herkennen
die de verwachte zin,
die ons doen ontvouwen en uitstorten effen
In mijn armen gelegen
van de trappen af
throb der sterren,
hoe vliet het van den hemel af,
gudsen
Schriel gras
groene seringen
vruchtboomen, zwart, hard,
lichtloos,
in den lossen, open ontdooiden grond
gespit, gekruid,
getuinderd wordt en opgebonden
zware, drukkende lucht van Maart
wij gaan gebogen.
poover en lief, dierbaar, dit is mijn leven.
In een helder waterglas,
in hunnen vorm, in hunnen bouw
het eeuwige bij dit verval
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aant.

Reeks XIII
O jammerlijke menschgeslachten,
hoe is de som van uw bestaan
en een vergaan
en evenveel als niets te achten!
Want wie, wie mag van het geluk
meer dan de vleug van 't oogenblik
erlangen als zijn eigen?
Het is een kortgeboren schijn,
een nauwelijks verschenen zijn
en een ten einde neigen.
Wij weten bêi, dat wat er verder is
een krenken,
deernisvol verlies en afscheid wenken
en worden moet een gang door droefenis,
en weten ook het over ons gevelde
moet
geboet
en daar is niemand, die het kwijt kan schelden.
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De dartelden op onzen mond,
wij waren frank als tegen vreemdelingen
in zorgeloos babbelen dat elk verstond
maar onze oogen zeiden andere dingen.
En weer kwam op van ouds de zucht
naar een schoon heengaan, naar een land gewonnen
op verre tocht en onder andere zonnen
en al de engten dankende ontvlucht.
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[De dag is als een leven]
De dag is als een leven
morgen
middag
en als nu de zomeravond,
zwaar,
gedacht aan vliezen vleugelen,
aan eendagsvliegen.
waarom niet één dag leven
wanneer de dag omsloot
zoo veel, zoo rijkdom en zoo normaal verloop?
Wij lachten, lachen, maar de helderheid
van hemel en van aarde bewoog
en trilde
Is het hartstocht, groot verlangen?
Tranen? Beide?
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De forsche verrukkelijkheid
langs al mijn gedompeld lichaam,
teugen van verkoelen
glijden langs
aan weerszij van mijn hals en spoelen
onder mijn oksels door, o omarmen
Mijn oogen staan op één lijn
met al de dingen die buiten zijn
scherp voor mij uit
de bergen en het strand.
Ik duw terug klare land,
de verre sneeuw met mijn hand,
de zee
haal ik mee.
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Ik loop verstoord, ik loop verloren,
ik ben en verward,
als nooit te voren,
ik huiver en mijn hoofd is zwart.
en kan het niet ontkomen
dat bij al mijn geloof
zich in gaat boren
bij al dit leven uitwendig
één ding maar in de schemernis
gevoeld en tot mij zelven gezegd: hoe ellendig,
ellendig en ellendig het is.
Sinds toegezegd
dat ik u toebehoorde,
vroom, verwonderd zelf,
ontwende woorden van den trotsche,
van berusting, ergebenheit
opgaan in, oplossen
zoo moet het sterven zijn en zoo de dood
heb ik mij altijd gedacht,
liefde en dood naast elkaar,
gestrengelde broeders in de nacht.
Een storm van bloemen
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[O leg voor dezen laten avond]
O leg voor dezen laten avond
het parelnetwerk om uw hoofd,
den streng in vochten wrong begravend
de glansen in het zwart gedoofd.
En leg het kleed, het ongetwijnde
van z’jdraad zuster van uw geest
over het vloeiend-zacht belijnde
van schouderwelvingen en leest.
Een naderkomst, een wenken in
de zomernacht, de weeke is,
er leeft een begin
en alles heeft beteekenis.
De wind, die vol en ongebroken
woelt over al het liggend land,
hij mag in onze slapen strooken
een pols hem zelven toeverwant.
En weerlicht en het tegenblozen
der sterren in hun warrelnet,
het zijn onze eigen boezemrozen
ten trotschen luister opgezet.
Wij gaan en ontlook
onder het kris-kras van de takken
verzwakken
der schijnsels, wij gedompeld ook
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in het vervlochtene boven ons
donkere last
de woningen der vooglen vast
de trouw gehoede dons.
O diep geluk
onoverkomelijk: in het zwart
te voelen ademen van een ander,
het kloppen van een ander hart.
O kom dan, volg naar ruimer oorden,
gehuwde boomen
boschgrond die onze voeten smoorde
verruild voor lichter duisternis.
Beperkingen die ons omstonden
van ons geslonkene; zie hier:
rond alle horizonten
een ver geslingerde rivier.
de heuvels liggen krom
in verweerde ouderdom.
Al wat

vergankelijk

heden het is aanhankelijk
en het heelal vloeit door ons heen.
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en de vereenzelviging beamen
O stem tegen mijn leven aan,
inhoudende en toch doordringend,
ernstig en als in sexten zingend
met in schaduw medegaan
mijn eigen klank hoog boven uit
drijven eigenmachtig
voelt den dragenden ondergrond
prachtig geluid

Schetsregels voor het voorafgaand gedicht
a
het kind zijn van den hoogen nacht

b
en laat vooreerst met oogensluiten
het wezen en met -heên,
dat wij de donkert' binnentreên.

c
wij gaan paden
want het is onze nacht,
het is ons donker, dat

d
het is ons donker en als vorsten

e
wij dooven uit den dag
wij schilderen den dageraad

f
en een onsterfelijk verlangen
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in dit ons brooze samenzijn

g
O, van het stemverklanken
dat opgaat in bewogen keel

h
de zwevende oogen van de duisternis

i
De blaren en de honderd oogen
der donkerte aan alle kant
gestrooid (neerzijgend) uit den hooge
het sterrendiamant

j
het dikke en effengeworden donker
uit duizend dingen zoet gezogen
en middelerwijl de gouden sterren schrijven
al de volledige bedrijven
van de nacht

k
hoe kunt gij voor u zelf bestaan
het kan niet voor zich zelf bestaan

l
voldoening berusting
van te zijn opgenomen
en tot gekomen
rust bezit overdenken
deze vrede, deze effen klare zaligheid
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m
En dan wij zelve, zijn wij niet ook één
in voorwereldlijk bestaan?
waarvandaan?

n
Er komt een lichten
wij gaan den morgen achterna

o
het ontroerende van het lichten

p
waar trilt het tengere verbleeken,
horizont
de strepen van den morgenstond

q
voelt gij de stooten
van de fanfarens van den wind?
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O donkere viool, dweepende snaren,
ik weet dat gesust,
ik ben mij naar het hoofd gevaren
en heb den drempelrand gekust.
gestrompeld
in de vertrouwde nacht
vergeefs
o kinderen, kindren van mijn jeugd
als bladerranken
en al zijn kansen heeft vergooid
terugkomt

berooid.

De winterdag met blauw en goud
tegen de bleeke sneeuw aan en het woud
en al de dun vertakte boomen
De witte winter die zoo bleek
kan wezen
en tegenblikkend zoo verwezen
en dan daarnaast zoo vol van roet,
zoo groezelig en zoo besmeurd,
bezoedeling zoo pas gebeurd
en zoo verzonken in de moet
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Hart in zijn pit
kerker
booze avonturier
gebonden veer op de hoed
wilde oogen
echter de ruimte van gebaar
verkeert het en de bemint
zeegolven en de zilte wind,
de vlagen groen, vlaggen, zon
en aan de horizon
beschenen bergen, land
Hoog, hoog in 't donker
zwart
spichtig tegen het geel licht
de duvel, gedoken
spin,
werken met de voeten (op de pedalen)!
heen en weer gaand
in de duisternissen van de gewelven.
In verre verte weet ik eene
in wie een zelfde onrust leeft
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O vers van vroeger ongezocht
en dat zich voordeed als een groeien,
dat opkwam zonder bemoeien,
zonder bespiegeling mocht.
Hier ligt de wereld in een droom
En met het helder worden van de lucht
de morgenuren
puren
de langgetogenen
de ingezogenen
als koelende dranken
en het gegier van vroege zwaluwen om mijn woning
snel flits
Het als met doornen prangen
van de echte natuur,
waar is het, waar is het?
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Waarin het gladde uitspruitend wordt
en o vergoten
met diamanten regen,
een druppeling
als ijs
er onder, het schuim
als sneeuw, verborgene naturen van zich zelf
hier reeds
Droomende bergen
om wier tinnen en kanteelen
de tijd gebannen is
tot stilstand,
in de blauwe groeven de schaduw
groengrijs beschenen ribben
rotsvlakten voorover gebogen
en in het grijs
het bleeke sneeuwveld
het sluimert, sluimert, het gefronste aangezicht
De dag is uitgestreken
geëffend en gelijkgemaakt
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O nacht, waarin geen sterren stralen
met bogen
als om den hemel in te vangen
Een wemelende trots
En het alleenzijn om ons bei zich sloot
De wind bonst als een hart
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Het late weggaan in de zomernacht
als van de liefste die had ontvangen
afscheid vertrek,
als al de
neerzinkt in onze ziel,
al de agitatie van het late uur
trillen ontroerd en als angst
de wind, de zoele,
uw doen te voelen
de mond, die fluisterend woorden toesprak
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Een verre rotswand door de zon beschenen
met kloven en met ribben.
Als de menschen er maar niet zijn,
dan is het al heilig en goed
en wekt het het verlangen op
Er komt een zwakte in de zon
en als een weggang van het schijnen,
het spinsel trekt zijn lange lijnen,
dat nergens ophield of begon.
Over de stad, over de bruine daken
met zilverstrepen het zonnelicht.
Sneeuw waarin alles
donker en donzen wordt
diep
het leven zoo sterk
daar door zoo vertrouwelijk
Ziet
en plotseling is al het verdriet
te voorschijn gebroken en het teedere beklagen
om haar, om mij, om ons
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Een pauweveer
van buiten luchtig in genuanceer,
een gloed van binnen.
De bergen en hun groote schaduwen opgehoopt
die sluipen als wilde dieren
Lijster op de hoogste tak,
de dag is nog zwart
maar de lucht is wit.
Onverdroten
ver in de omtrek schalt
de kleine vogel,
een orgel is het,
zoo zoet, zoo vol
Zoo forsch en vol
slag en rol,
o echte dichter
opgewonden
toch verschrikking
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Lentedag uitgespreid
een blanke zelfvergetelheid
Waarin gewerkt
klimmende leeuwen,
vreemde vogelen die staan
onder gelijkmatige stammen,
bloemen gespreid
een heilige op zijn troon gezet
met opgeheven hand
en letters in het rond.
Het leven afgerond
en zacht beschaduwd, licht
en leeggelaten een hemel
van zwaluwen en nu en dan
een klokgezang
Een ree te beven,
zijn vrijheid en zijn leven
staat te wegen
op zijn teere pootjes
onder regenluchten
de donkere wenkbrauwen van het land.
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[Mijn huis donker]
Mijn huis donker,
mijn kamer kleenverlicht,
het dak waarop vloeit de maan
beleeft
mijn dichterlijk bestaan
dat vezelen maar dat geen wortels heeft.
de zolders van herinneringen
gesloten de kamers van ontvangst
ingesloten
maar met een vrije uitkijk
er gaat een andre ook nog op en af.
O wondere tegenstrijdigheid,
de lente, de nieuwe tijd
brengt naar vroegere tijd
en oude eeuwen
waarin het leven en zacht
en zonder feilen wordt gedacht
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De klank, het timbre van uw zwijgen
en als een stomme vioolsleutel
de bliksem die verbindt
de wolken, de veraf gelegene,
de rustende
Vlinders groot als vogels, schrik
op het eerste oogenblik
wankelende opgevlogen
en de fijne halm
zwiept en buigt door.
Zeilen, zeilen op de wind
in het aetherblauw
oogen van de pauw
zwarte strepen
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[Het was tusschen ons als in een (toe) prieel]
Het was tusschen ons als in een (toe) prieel
grillig door de hangende blaren
de rijkdom van de schaduw, ook
het zwijgen
wat in de donkerte ontlook
onze voeten traden
op grijs en rood, de oude tegels.
O weeke schaduwen in zweving
om onze hoofden en beving
van rankenbeeltenissen op de grond
en buiten lag in volle licht
het korenveld en aan den zoom
het park. - O opgekomen
verlangen, smartelijk (ontzegd)
weer opengaan
van ons vroeg bestaan
In denken en gevoelsbewustzijn
draden en vliezen zoo smartelijk gespannen
dat alle genieten is gebannen,
wat als herboorte was bedoeld
verloopen,
in elkander over gaan
liefde en dood
op de oogen
het metallieke floers en op de lippen
de droefenis der jeugd
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De lichte wind, die ik voel kabbelen om mijn hoofd,
de rechte zon waarin alles van kleur veranderd is
zoo zwaar, zoo donker; spiegelend want kristal
getrokken zijn de draden van de dag,
nauw te voelen nu de lucht
als lillen van een bloedaderwand, als een hart
dat leeft, als gaande op zich zelve
van vreemde, innerlijke, eigen kracht.
Wat zet het aan? wat heeft
De oude fontein,
bekken waarin het water trippelt,
de muggen dansen in de zon
in de rustige beschaduwde tuin
en ergens weg
kraait een haan achter de heg.
Als wij de struiken binnendringen
wat zijn de dingen ons nu na.
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Reeks XIV
Als klokken, die in éénen stoel
van hun gelijkgestemde monden
het versmeltens verkonden,
gerusten, in den avond koek,
Als takken op den zelfden stam
de bengelende stengels buigen
en lichten dag en lente zuigen
uit alle lust, die tot hen kwam.
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De maan is overdag zoo wit,
dat hij ook zelf een wolkje zit
in al het andere, luchtig rag
dat er bijkans niet wezen mag,
doorzift, doorzichtig in het vlossen
weefsel al bezig op te lossen
gereten in aan eene kant,
bezweken en niet meer bestand
uit een verminderd verspreid
weg in de zonneheerlijkheid.
Het is een zalig heenverdwijnen,
men ziet nog nauw de buitenlijnen.
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En toch in lichten gang, in een vervolgen
dat was gemakkelijk en spelend souverein,
in een <heerschen> die had verzwolgen
belemmeringen en het aardsch onrein
O hoe tot schreienszaligheid bewogen
om deze almacht snikkend nu en klein
in een heerlijk <op en neder> togen
geluksgedachten eenmaal door dit brein.

J.H. Leopold, Verzameld werk

539
In

walmen en het dons
wasemen des horizons
aan zwoele lei-blauwe avondlucht is groot
de maan verschenen blank geheel en bloot
en die (van) ons verrukt zijn en verwonderen even zoo
de monden rondmaakt tot een groote O!
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Haar denken, haar denken
het is als een zwerm bijen om haar
om haar rijpe gezicht
de glanzend strakke wangen,
de gespikkelde stippelteekens in de huid,
sterker geworden
de ingeslonken slapen
om al dit zwermde
zoo fijn is het en blond om haar
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Zij loopt bedachtzaam in den tuin
in de zon
met langs en over zich vloeien
de tinteling, de zoele,
de levengevende, nu met een innigere
diepere sympathie,
medegevoel, zich indenken,
stil lachen, koesteren, zich verkneukelen van de ziel
en de gedachten aan alles van de menschen hoe ver
zij is alleen, hoe stil is het en vredig in haar en denkt
aan dit leven
aan het leven in haar
in zoete voorzichtige voldoening.
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Oostersch IV
Een nalezing
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I
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1
Het stoute naderen en vocht en zwart
werden de vlokkenkransen in haar oogen
als een zeewater donker overvlogen
door drift van winden en het stormgetart.
En dan allengs langs den gebogen kling
der wangen openden de velden harer rozen,
verholen gloed ging er de lamp doorblozen
die in het marmer van ons wachten hing.
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2
De blanke armen, talmende en veel
langzame zij en tot een koel prieel
gestrengelden, waar onder in gezonken
een smachtend hoofd, oogen die tegenblonken,
mond die verging, woorden bestervend tot
een lispeling klagende van genot.
De amberarmen driftig opgebeurd
in tweespalt van geluk van een gescheurd
gefolterd folterend en die in zwoegen
hun smartelijke zaligheid omsloegen
en bitter klemden, kneuzend met een ruk
tegen twee purperbronzen dorenpunten stuk.
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3
O droomerige glooiingen gedoken
onder de zoomen van het lijfbatist,
wie uw verblijven en bijeenstand wist,
hartslag en ademen had hem ontbroken
om de aanvalligheid des zachten levens,
de wade van beaming neergelegd
op deze twee, de vrede ongezegd
der vrome zusteren, om dit en tevens
om hunne groote schoonheid, om de bogen,
de trotsche worp van dit gebeeldhouwd paar,
weerspiegeling, en antwoord van elkaar
en <troon> balans volkomen afgewogen.
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4
Uw voeten zijn als liggende leeuwinnen,
de steile rug, de greep der harde schonken
klemmend; de klauwen in het zand gezonken
en ingeprent, het lijf in grommend spinnen.
Want driftig is de nek en opgericht
en het geelachtig oog is hel en licht
van onverwrikten blik, die gierig stond
op wild, dat langs trekt aan den horizont.
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[Zij stond en oliede de zwarte haren]
ZIJ stond en oliede de zwarte haren
en in den krommen zilverspiegel lag
het bochtend hoofd, de wisselende slag
der armen en de volle handgebaren.
De stugge strengen loopen vóór langs af,
in een gril wit liggen de schouders open
onder het bolle oppervlak beslopen,
den korten omvang gordelt paars blauw taf.
Met fronsende oogen en de lippen stom
volgt ze in den ondoorgrondelijken kolk
het somber spel en ziet in tolk.
<de hooge en den blik weerom.
Zij ziet zich zelve en zij ziet zich niet,
de <donkre doelen> voor eigen blik verloren
die neer zonk zonder storen
achterliet.>
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[Een mond, die vaag van lichte dingen sprak]
EEN mond, die vaag van lichte dingen sprak,
een denken stil, dat verder ging dan spreken
o, wachten... en er was geen ander teeken
den somber toevende dan dat het brak,
het brak, het gladde halssnoer om den hals,
dat weer het eene zoek ging in de velen
met een verlies van aanzijn, met ontstelen
der volte en mengelingen des getals.
En bitter wordt het en jets als verraad...
O schat van onze zeldzame oogenblikken,
hoe liet ge u willig tot een tooisel schikken
en waart geregen aan zoo dunnen draad!
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[O brug, hoog omgebogen, wie betraden]
O BRUG, hoog omgebogen, wie betraden
uw op en neer met mijmerenden voet?
en welke kleurenmengelende stoet
bewoog er langzaam over de arcaden?
Gescherpte boog met krommend middenzwichten
de donkre spanning van uw punten laat
alom zich zien en op den zenuw staat
het zilvren afgaan van de harde schichten.
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1
En Asrafel de Seraf?
Als een lijn,
een richting ijl ten uiterste, als een pure
opgang voltrokken door den licht-azuren
aether verdween hij; breuk door kristallijn
dit zijn vertrek. Zoo door de klamme drommen
en door den droesem is hij opgeklommen
naar hooger heldert. Hier begint zijn dagen.
De goudgerande pennen schuiven uit,
de welving sluit
(de ruimten af,) de schachten mogen dragen
op een elastisch zwellen, op een lucht
die toekomt als een boezem, open vlucht
gaat reiken thans naar beide kant en drijft
gerust nu in hun veedren bocht beklijft
de suizelende strooming vangt
waarin hangt
het smalle lichaam met den top der voeten
over den purperen afgrond. O begroeten
der oudvertrouwde zaligheden
<O, hoe werd thans het oud, bijkans verloren
geluksgevoel aanvankelijk geboren
in zielsverborgenheid, dan met een huivering,
een wrangen schok, zoo voer het om, beving
de ganschheid, en statiglijk gaat open
de kracht tot nieuwe hopen,
plannen, die verre reiken stout
en over alle heerlijkheid veel duizendvoud>
< poeplend gewemel
van geluk en hemel in den hemel
nu weer zijn ziel de volle diepten drinkt
zijn oog ongehinderd dwalen
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de verten in mag halen
en nu de stilte hem in de ooren zinkt.>
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2
Waar stiet hij af? Lieten de lichte zolen
bij dit vertrek een teere prent te loor
in stuifwoestijnzand? was het parelspoor
der teenen zichtbaar in gedeukte holen
van duinenglooiing? ging zijn droomend spelen
over de trossenvracht der asphodelen
en hooge stengels? wandelde zijn traag
vertoef over den blanken rozenhaag
in het gewoel der reuken? of verliet
hij deze kimmen dansend op het riet
terecht gekomen in het wuft gestoei
van zegge-pluimen en van arenbloei?
zwierven zijn voeten in een laatsten stand
over den kom en alabasten rand
van springfontein en was van even dragen
der blozenden de spiegeling beslagen?
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3
Er ís geen teeken. Den bekommerde verdroot,
dat van zijn aanhang iets ging kleven,
dat eenige beeltenis na zou leven
van lichten wrevel en den laatsten stoot.
En zoo na overwonnen doornenpijn
is hij den vruchteloozen twist ontgleden,
heeft elken opgeslagen blik gemeden,
wendde zich af en liet het zijn.
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II
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[Bewogen vlakte van Irdîn
Zij schoof den linteldock op zij]
MIJN hart bekent, dat zij het is,
die het vernielt en niet ontziet;
Mijn leven is de losgeldsom,
of zij het weet of weet het niet.
ZIJ schoof den linteldoek op zij
en hare schoonheid werd gezien
en in dit sluimrend duivennest
huist mijn verlangensvalk sindsdien.
BEWOGEN vlakte van Irdîn,
o duinen van een blakend strand
De zee van mijn verlangen zwelt
te sterven in uw oeverzand.
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[De mokkend opgeworpen mond]
DE mokkend opgeworpen mond
bezeten lang en lang gekust,
De eeuwigheidverlangensdrift
gelenigd en alree gesust.
De roem, verwaten, bloedgekocht,
gespild in achtelooze hand,
Het pralend raadsel des bestaans
bezien met koele oogenstand.
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[Ik ben een zwerver overal]
IK ben een zwerver overal,
een doler en een vagebond
en een, die uit zich zelf geen pad,
geen omkeer en geen uitweg vond.
Ik ben een napraatpapegaai,
ik ben een open spiegelrond.
des Eeuwigen gesproken woord,
het hapert in mijn stamelmond.
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[Zoek heil en heul in uw gedichten; doe als ik]
ZOEK heil en heul in uw gedichten; doe als ik
en denk om roem en eer geen oogenblik,
maar vind in verzen vrede en zielsgeluk.
Veracht de wereld en zijn valsch behagen
in afbreuk doen, wat groot is te verlagen
en al het kleine en slinksche hoog te dragen.
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III
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[Zij hangen, hangen]
Zij hangen, hangen
als uit een weenen opgevangen,
als uit een allengs overkomen
bedroefdzijn, niet meer in te toomen
erbarmen door geen woord gesust,
als hemeltranen zich bewust
van het bedrevene, verontrust,
beschaamden om de weigering
bereid
te storten op der zolen effenheid.
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[Zij, die de rozen harer wangen]
Zij, die de rozen harer wangen
mij om het voorhoofd heeft gelegd
en met berustend hoog omvangen
haar liefste wensch had afgezegd,
en het begeven
en een maar al te wel verstaan
en het gereed gedeelde leven
verloren en te niet gedaan.
En zij die mijn trawanten waren
ongerepte vreugd
en de verrukking wonderbare
de lachende geneugt',
En de gewiekte
het spel, de lichte tooverij
van mijnen geest
voorbij! voorbij!
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[Een valk, een wilde vogel, in de herkomst zijn]
Een valk, een wilde vogel, in de herkomst zijn
uit brooze hoogten, uit een splinterfijn
gespannen stilte, een rank evenwicht
van vlakte, een eeuwig rustend vergezicht,
<afzondering, die kent schennis noch verraad,
waar eenzaamheid aan eenen zilverdraad
zich inspint al te midden van den kring
der donkre ruimten die den enkeling
bespieden grootoogig
hoe leeft hier zijn gescherpte wildnatuur
in de belangstiging van ieder uur,
in vleugen van verschijningen
schrikbewind,
waarvan zijn moedeloosheid geen reden vindt.>
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[En welke weifelende geest]
En welke weifelende geest
heeft met een klare hand geschreven
het vraagteeken der enkels? bleven
hier niet de merken van geweest
vertwijfelen, <de wetenschap
der aanvangsvragen en hun stuiten
op ondoorkomelijks, het kil afsluiten
der hunkering? O moedeloos en slap
weerom-gevoel bij dit laf krenken, bij
het eeuwige verongelijken; maar nu hij
groot van gelatenheid, hij tilde
nog eens het verlangen
omvangen
het steeds verspilde
op uit het diepst en keerde heen
naar aller schepselen bewegen,
beijveren, bedoelen tegen
elkander en hun ja en neen
en ieders doende zijn, hun vlucht
van het onvoegende en zucht
tot streeling en tot ingetogen
voldoening, naar dit al en, door vervolgend, naar oor zaak en hun aller grondvermogen,
en naar den donkren gloed, dit fijn
verdeelde vuur, dit somber gloren
lichtend door poren
naar den wijn
waarvan zij dronken gingen, wezend
als in een roes, een koorts
dit innerlijk tumult
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en van zich zelf vervuld.
Tot deze tot
dit voorbestemd, vermoede slot
komt hij en voelt
den kerker van zijn denken,
muren, stiet hij aan.
en dan met nauw bewogen mond
en met een zweem van lachverlangen
beseft hij
niet is gelukt
en heeft van de opnieuw gebleken
onoverkoomlijkheid het teeken
het leven zelve opgedrukt.>
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[Er waren groote vogelen, gekomen
Mijn hart bekent, dat zij het is]
Er waren groote vogelen, gekomen
van onder uit het lid
des slaperigen horizons, bezit
van donker vochte landen, toegenomen
tegen de laaggehangen lila-lucht
als tot een reppende gewekte vlucht
zij eindelijk beurden de loome
overgezeild
tot boven ons waar zij in angstig zweven
<wij schoten met bogen,
en achterover tegen de geweldige spanning
wij stonden bloot en sterk gespierd
wijdbeens>
samengeplakt
de monstrueuse vlerken
op onze gouden helmen
en stugge, harde, zwarte
van stijve paarderuggen

bloed
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Recht in het licht en strevend; maar des nachts
rond op den vloer dicht om den wakker liggende,
het oog open, de dichtgeworden drom
van zorgen en hun zusteren, kameelen
die over dag zwerven op verre weiden
en 's avonds komen allen naar het kamp.
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En met mijn lippen vlijmend dun gezet.
O welk een gruwen, dat dit onbelet
dat mijn ziel betasten mogen.
Een koel verachten in de hoeken mijner oogen
voor de hondschen zoolang het geldt
goedheid
bedremmeld stonden
maar toen
verrezen zij en speelde in hun ziel
het valsch genoegen
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O de verzuchting om mijn medemenschen
die altijd weer met stumperig aangeleerd
overwichtveinzen moeten geregeerd
en zulks ook zelf het liefste wenschen.
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a
Rustige oogen, stomme lippen, O
zwaar
de volle stilte van dit doen, de verzonken
zelfzekerheid rijke natuur,
diep in haar ziel gegrond
bezit van deze wezensrijkdom, en met dit al
onwetendheid

b
welbehagen glimlach stomme genepen lippen
maar verder niet
en dacht niet over doel
van deze rijkdom en van deze gave
en over de krachten die dit tot stand brachten
en deze hoogste deelgenootschap
noch kende zij de verrukking
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Het smalle lichaam met de voetenspitsen
over den purperen afgrond,
rank gespannen flanken
Rondom uitgebreid
het effen licht schaduwloos, alle afstand herleid
tot de oude oneindigheid
en midden in
de lillende druppel leven
de eenzame, eenling
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Inhoud
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[Beginregels eerste deel]
Alleen ben ik en zoek alleen te wezen

78

Daar was weening in mijn be’ oogen

10

Dan, als ik tuimel in de kist

148

Danst, danst tesamen een rondedans

101

De bedgordijnen hangen zoo ijl

25

De beek is een velijnen blad

142

De bui is afgedreven

83

De dauw hangt parelen aan takken en
aan blaren

141

De lente valt dan in een oude stad

50

De lippen van het water leggen zich

122

De knechts des zomers zijn in 't land

76

De regen trilt

54

De ‘zanger zonder weerga’, de poëet

123

Die nacht van zelfvernedering

33

Dit dan het eerst

87

Dit denken aan U wil zuiver zijn

19

Dit is van een lichtkind

16

Dit wilde ik U gegeven weten

85

Een oogenblik

53

Een sneeuw ligt in den morgen vroeg

58

Een stille dag is om mij heen

46

Er dwarrelt een vlucht

70

En toen zij van mij opstond en de haren 124
Er is een leven in wat bewegen

57

Er is in donkerte een flauw afschijnen

9

't Getij liet uit den mantel zijn

75

God heeft een huis gebouwd en dak

147

Gij, eersteling, hebt neergezien

23

Herwaarts, derwaarts

20

Hoe druk, hoe druk loopt door mijn hoofd 109
Hoe duizendvoudig lief en zacht

45

Hoe ver, hoe ver ik dit alles vind

31
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Hoe zoet gesloten, toegesloten

39

Hun zachte oogen

36

‘Ik ben de waarheid!’ en na steeniging

154

Ik voel haar bevende tegen mij aan

71

Ik zag met pronk en kostbaarheden

151

Ik zie den morgen als een gouden mist 61
In claghen, claghen

114

In de donkere dagen van Kersttijd

12

In den lichtblauwen lentedag

79

In de stilte waarin wij zijn, de
vertrouwelijke

34

In droomomhelzingen

41

In teere schaduw zilverblauw

44

Jezus, die door de wereld ging

152

Laat de luiken geloken zijn

22

Laat ik nu leggen lichte dingen

35

Men mocht wel willen in donzen woorden 38
Mij is 't alsof de takken frissche blaren

52

Mijn boom heeft kweeën tegen ooft

143

Mijn oogen vroegen: word ik nog
aanvaard?

145

Na zijn ontvangst, na te zijn opgenomen 133
Nu dat wij naar buiten treden

69

O, als ik dood zal, dood zal zijn

32

Om mijn oud woonhuis peppels staan

56

O nachten van gedragene extase

125

Onze gedachten waren wel bijeen

121

O pijn om van ineen te zinken

110

O, wat in loten

11

O wereldrad, hardvochtige despoot
(Rubaijat 1-29)

127

O zoetheid van te lachen zonder mond 157
(Soefisch 1-31)
Schepen liggen er; waarom zoo

51

Stammen vragen naar een vreemd ding 7
Toen,... toen er een licht verschijnen

14
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Uw handen zij verwijlen mogen

43

Verlaat mij en gaat heen, gaat heen

77

Vreemd, dat een zelfde huis bevat ons
beiden

146

Waar in de ondoorschenen lagen

73

Waar op de plecht, gekarteld uit het hout 116
Wat brengt gij mede uit de looverlanen

150

Wiegelend hoofd, zoet vrouwenhoofd

42

Wij doen elkander zeer, het kon

98

Zij kwam en droeg een wa melkwit en
-zacht

155

Zij tilt zich overeind en in

67

Zij waren den dag zich moe gegaan

59

Zij, wier vriendlijke lievernij

48

Zult gij begrijpen kunnen, verstaan

91

Zwaluwvlerken zijn uwe zware

62
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[Beginregels tweede deel]
Al wat voor anderen werd verborgen

341

Als hof- en veldwerk is gedaan

357

Alsof alleen ik en ontdaan

292

Als schuddend met den loovertak

429

Als water vallende in den nacht

320

Aan weerskanten van het dak

448

Als wij gingen om de rosmarijn

427

‘Balanje, sorne kwintië!:’ en wij

490

Bedekte lucht

358

Bed van mijn onrust, wieg van mijn
verlangen

225

Bewogen vlakte van Irdîn

556

Boomen, boomen, gebogen hangt

239

Buiten de deuren en het balkon

326

Christenen, Joden, Parsen, Moslemin

195

De achterovergelegen wind

280

De blanke armen, talmende en veel

545

De bedgordijnen, het behang

457

De booze daad vliegt over duizend mijlen 211
De dag is als een leven

515

De jonge oogen op een heldren dag

315

De lange lijnen van den avond

471

De lucht was als een perzik

220

De maan: een heldere vensterschijn

281

De mokkend opgeworpen mond

557

De oude buur

324

De schaduw overtoog de toppen

373

De vlakte van het vale strand

480

De wind loopt uit over het pad

328

Den blik, het woord van onzen mond

424

Des waterdruppels helderte doorturend 200
Des werelds vuil is uitgestort

193

Dien morgen was zij moe en zwaar

256
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Dit zweven tusschen dood en leven

231

Dof ingeschoten, flauw

264

Domestica

501

Donker juweel, o flonkervijver

421

Door floersen wierook, door een rekkend 395
vlies
Door het versmelten en verkwijnen

272

Doorspelen bij de dichtervorst Ronsard 507
Een blauwe lucht en wolkengrijs

317

Een mond, die vaag van lichte dingen
sprak

549

Een nieuwe sneeuw

465

Een ondergang aan walmende horizon 452
Een snarenspel, dat wacht

417

Een valk, een wilde vogel, in de herkomst 563
zijn
Een vriend is niet, die u aan 't hart wil
sluiten

206

Een waskaars op het hoogaltaar

278

En Asrafel de Seraf? Als een lijn

551

En legde op de hardsteenbank

476

En op den bodem van de nacht

249

En weder door den hemel zwom

271

En welke weifelende geest

564

Er is een ademen, een dauwen

279

‘Er is geen rust der zinnen, geen
gestreeld

396

Er ís geen teeken. Den bekommerde
verdroot

554

Er waren groote vogelen, gekomen

566

Gang op en af van soepele penseelen

482

Gedoken onder den pannenboog

275

Geef aalmoes aan den arme en veracht 207
Geef voer aan duiven, kwartels en
patrijzen allen

210

Geheven kelk en tartend flintkristal

362

Gij deedt van alle menschen mij

249
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Gerimpelde reinette, pippeling

273

Gij stondt en leundet aan de brug

251
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580

Gleed ooit een schooner manestraal

311

Groen als uitgeholde schil

267

Haar hoofd zonk op uw borst neer;
weeke handen

205

Het adelszwaard, o grauwe mond

285

Het eeuwige van het mooie

391

Het is als ging met lichte gangen

244

Het kleine geldt het groote; ik heb
verkoren

346

Het schap te denken opgetast

270

Het stoute naderen en vocht en zwart

544

Het was een morgen, kristallijn gezet

407

Het was tusschen ons als in een (toe)
prieel

534

Hoe helder waren de wateren op dezen 348
dag
Hoe is hier het bestaan van allen

369

Hoor, hoor, de leeuwrik zingt in 't blauw 259
‘Ik ben de perken langs gegaan

165

Ik ben een rustelooze stroom

365

Ik ben een zwerver overal

558

Ik ben niet ik, gij zijt niet gij; o zekerheid 202
bezeten
Ik heb den klank

441

Ik keer mij toe en mijn gezicht

245

Ik wil gaan schuilen in mijn eigen
woorden

199

In de bleeke wangen als violen

238

In de getogen tonen/van het Fluiten

361

In den nacht, als veeg

433

In dezen tuin zijn saamgelegd

283

In droomen somwijl en in tranen

232

In fijne vingertoppen leeft

226

In het besomberde vertrek

228

‘In macht'ge jeugd vurig en waanzinvol

203

In winteravondkou, in het groot open

263

Is het wel niet, of van hem hier

284
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Je bent, je bent mijn koningin

350
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Kreeft om den ronden rand gekropen

265

Laat dit het laatste toeven zijn

423

Leg in uw hand mijn hand om saam

190

Legt gij niet door het loon van uwe
vruchten

209

Lichtere schimmen, schuivend
blarenrond

197

Maan ibn Zaida had een groot land

212

Mijn hart bekent, dat zij het is

566

Mijn hart neemt velerlei gestalten aan

198

Mijn hoofd is in het diepe gras

359

Mijn huis donker

532

Naast ons, naast ons, achter het riet

302

Nacht om den tuin en gij zijt neergezeten 204
Nu dat het jaar is oud en wit

262

Nu ik zijn oogen heb gelezen

243

O, als de rozen, als de donkerroode

223

O blinkend jonge schaterlach

506

O brug, hoog omgebogen, wie betraden 550
O, dat de bloemen onzer jeugd

189

O de verdoembare, tot wien

364

O donker en grootmogend woord

229

O dood vlies van de torengracht

286

O droomerige glooiingen gedoken

546

O jammerlijke menschgeslachten

513

O keizerdichter, o gekroond poëet

297

O klokjes klepelgeluid

381

O kostelijkste vrucht, verwekt

274

O laat ons ginder, ginder gaan

374

O leg voor dezen laten avond

518

O pad wel in ontroeren opgegaan

385

O smartelijke geur van de jasmijn

508

O toen, toen schuddend

335

O troon van saamgeslagen, gouden
spangen

224
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O vlonder tot ons toegeschoven

322

O zie de opbloei der millioenen hier

296

Om den gezonkenen Sileen

460

Omgang met menschen, nabuurschap

192

Onder de kringen van den nacht

444

Ook als ik langs ging, werden stom

233

Op een witzwarten marmervloer

440

Op niets waren wij meer gebeten

276

Over den kolk, over het blauw verglazen 288
Regen in den nacht

450

Rondom mijn bed, van trijpen omsloten 363
Rozelaar, o rozelaren

376

Schaduwen van wie er gaat

261

Seizoen van peinzen en diepzinnigheid 425
Sidonisch glas van teeder rose

343

Sluit, boomen, sluit, o ondoordrongen
woud

294

Soms in de volte van de straat

248

Stad en land ligt af te wachten

478

Toen er nog menschen, menschen waren 468
Trekvogelkreet

308

Trekvogels vliegend in figuren

410

Tusschen grillige opgeworpen polders

355

Tijdens mijn leven

234

U missen en u niet ontgaan

227

Uw stem hoorde ik uit andere mond

422

Uw voeten zijn als liggende leeuwinnen 547
Uw ziel, mijn ziel: iets, dat twee namen 201
heeft
Van af het donkere land, wazig en klam 443
Van onder uit de wolken

497

Van uit de donkerte in den lommertuin

242

Vanuit de ligplaats, de gekraakte takken 288
Verborgen half en half verstaan

230
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Vereer den zon om strakgespannen
schijn

194

Verloren vallen in het leege zwart

269

Violen en violoncellen

447

Vrouw de in haar wezen diep
verscholene

419

Vijver, juweelen waterkom

314

Waar de bij zuigt, zuig ik mee

259

Waar werd van zulk een wijzen geest
vernomen

196

Waar stiet hij af? Lieten de lichte zolen

553

Waar zal den tak van lauwer zwaar

222

Was uit het wezen uitgevoeld

384

Wat brengen? wat met lichte hand

287

Wat slinks verkregen

191

Weg, neem weg dien lippenmond

259

Wiens lichte voeten mag elk denken

479

Wij avondkinderen

240

Wij liepen over bloemen, over gras

253

Wijn en een vroolijk wezen zijn mijn wet 215
(Rubaijat 1-24)
Zalig de ziel: die aan een medeziel

208

Zilvren klingels aan de hamen

386

Zilveren spiegel, als in teere greep

268

Zoek heil en heul in uw gedichten; doe
als ik

559

Zoo was het. O volkomen uur

388

Zullen wij nog niet eens gaan wandelen, 504
beien
Zij, die de rozen harer wangen

562

Zij hangen, hangen

561

Zij heeft nog alles, wat zij eens bezat

347

Zij stond

246

Zij stond en oliede de zwarte haren

548

Zij schoof den linteldock op zij

556

Zij waren bij vallenden avondstond

257
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[Deel 2]
Vroege gedichten
aant.
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I
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[Gij deedt van alle mensch]
GIJ deedt van alle menschen mij
De zwaarste pijn,
Van alle menschen zult ge mij
De liefste zijn.
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[Weet gij nog wel, hoe zomers avonds]
WEET gij nog wel, hoe zomers avonds
Wij gingen door het bloeiend veld
En hoe we lachende toen zeiden,
Wat onze harten was ontweld?
't Werd stil en stiller. Op uw' lippen
Bestierf eensklaps het schalksche woord
En hoe wij aan elkander dachten
We wisten 't, maar wij gingen voort.
Weet gij nog wel, hoe ik toen vermeten
Mij op uw lippen nederboog?
Gij beefdet voor mijn' kus. Toen zag ik
Een' traan, die glinsterde in uw oog.
Er volgde op deze zonnestralen
Een lange nacht. Gij noemdet spel,
Wat andren levenslente heetten.
O zeg, mijn lief, weet gij 't nog wel?
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[Ik heb gezworven heen en weer]
IK heb gezworven heen en weer
Op de heuvels en door het dal
En ik weet zelf niet, wat ik zoek
En waar ik het vinden zal.
Daar zit iets binnen in mijn'borst,
Dat volgt mij overal,
Dat dreef mij uit het ouderlijk huis
Langs de heuvels en door het dal.
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[O weet gij, hoeveel wolken]
O, WEET gij, hoeveel wolken
Er langs den hemel gaan?
En kent gij al de bloemen,
Die in de velden staan?
Nooit teldet gij de vlokken,
Die stuiven voor den wind En zoudt ge dan kunnen weten,
Hoezeer ik u heb bemind?
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[Het treurig geheim van mijn' liefde,]
HET treurig geheim van mijn' liefde,
Dat zoolang mijn' ziel heeft gekweld,
Ik kon het niet langer verhelen,
Ik heb 't aan de winden verteld.
Die zijn over zeeën en velden
Langs dorpen en steden gegaan
En hebben het alom verkondigd,
Maar niemand heeft hen verstaan.
Zij hebben u eind'lijk gevonden,
Gij hebt naar hun ruischen gehoord,
En zij spraken van vroegere tijden
En van menig vergeten woord.
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[Ik vroeg het aan de sterren,]
IK vroeg het aan de sterren,
Ik heb 't aan den wind gevraagd,
Naar de zee ben ik gevloden
En heb haar mijn leed geklaagd.
Zij zwegen allen; gij wolken,
Die over heide en landouw,
Die over de stroomen u heenspoedt,
O, zegt het, bleef zij mij trouw?
Zij antwoordden niet, maar droppels
Hebben de aarde bedauwd,
En zwijgend beweende de hemel,
Wat hij ver van hier had aanschouwd.
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Lied
Ik stond in verre streken,
Hoog aan der bergen rand,
Ik zag veel waters blinken
Ver door het blauwe land.
Veel wolken zag ik drijven
In warmen zonneschijn, Ik zag veel vogels trekken
Naar 't huis der liefste mijn.
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[Het koningskind]
1
Daar was een rijke koningszoon,
Die had veel zilver en goud,
Die heerschte over de verre zee
En over het donkere woud.
En vele vazallen, trouw en vroed,
Zaten er om zijn' troon,
En bonte pages bezorgden den disch
Van den machtigen koningszoon.
Maar eenzaam was het in de ziel
Van den vorst, door allen benijd;
Met doffen blik zat hij droomend neer
Onder al zijne heerlijkheid.
Een vreemd verlangen liet hem geen rust
Een onbekend verdriet, Hij reed alleen naar het vreemde land
In het verre blauwe verschiet.
Daar was eene schoone, edele vrouw
En met haren rooden mond
Kuste zij den zwijgenden prins
En maakte zijn hart gezond.
Haar blanke boezem en donker oog,
Haar lach, haar lokkende koon,
Die hebben het minverlangen gestild
Van den rijken koningszoon.
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2
De blijde prins was eens ter jacht
In het groene woud gegaan, Hij keerde, gekleed als jagersgezel
En sprak zijne jonkvrouw aan:
‘Alschoone maagd, gij lust van mijn ziel,
De liefste, die ik vond,
Ik min u zoo zeer, ach gun mij een' kus,
Een' kus van uw' zoeten mond.’
‘En mint gij, jager, mij nog zoo zeer,
Ik kus geen arme als gij,
Ik kus den rijken vorst, die schenkt
Mij goud en fraaie kleedij.’
‘En had ik purper en edel goud
En zilver, dat ik u bood?’ ‘Dan minde ik den jagersman,
Gij rusttet in mijn' schoot.’
De koningszoon steeg op zijn paard,
Verliet de liefste zijn.
Stil reed hij weg door het zwijgende woud,
Zijn hart deed hem zoo'n pijn.
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3
In groote droefheid richtte de prins
Naar het diepste woud zijn ros,
Daar vond hij een blond, onschuldig kind,
Dat woonde in 't eenzame bosch.
Hij sprong van zijn paard en sprak van min,
Terwijl zijn arm haar omving,
En bevend borg zij zich aan zijn' borst
En omhelsde den vreemdeling.
‘Kom mede op mijn paard, mijn' jonge bruid,
Naar het hooge koningskasteel,
Daar zit gij op een gouden troon,
Gekleed in zijde en fluweel.’
‘Zijt gij geen arme jager van 't woud?
Zijt gij een edelman?
Zoo volg ik u niet, gij vorstenzoon,
Dien ik niet minnen kan.’
Het rijke koningskind reed heen
Naar zijn heerlijkheid en pracht.
Hij reed terug naar zijn machtig rijk, In zijn hart was duistere nacht.
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[Zomer]
Aan den rand van 't woud in de hooge heide,
Die zachtjes wuift door den zoelen wind,
Daar lig ik door de zon beschenen
En naast mij zit mijn liefste kind.
Met toegenepen oogen staar ik
Omhoog in 't eindloos, zonnig blauw,
Terwijl ik vol stille droomen luister
Naar de zoete stem der bloeiende vrouw.
Zij verhaalt van oude, grijze dagen,
Van wat lang geleden is geschied,
En 't is me, als waar de hemel open
En hoorde ik der engelen lied.
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[Ver over de heide]
VER over de heide
De bloeiende heide
Daar waait de wind.
En nimmer rust hij,
Al de bloemen kust hij,
Die hij maar vindt.
Ver over de heide
Daar doolden wij beiden,
Mijn schat en ik,
En zalig was ik,
Want liefde las ik
In haar blauwen blik.
Wat we toen zeiden,
Heeft onbescheiden
De wind gehoord,
En wat we vol zorgen
Voor ieder verborgen,
Dat draagt hij nu voort
Ver over de heide!
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[Op reis]
In den donkeren wagen reed ik alleen,
Alleen met mijn lief door den nacht;
Wij spraken geen woord, wij hebben stil
Aan onze liefde gedacht.
De lantarens wierpen een haastigen schijn
Door 't raam en begluurden 't gezicht,
Dat luisterde naar het gehuil van den wind,
De oogen op mij gericht.
En telkens als weer hun matte gloed
De schoone vrouw bestraalt,
Dan doemt een lichte droom voor mij op,
Die van vroegeren tijd verhaalt.
En vluchtige beelden snellen voorbij
En gestalten uit mijn' jeugd
En ik denk terug aan onschuldig geloof,
Aan teedere kindervreugd.
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[Gevonden]
Ik zocht mijn lief in veld en woud
En doolde rond langs alle paden,
Aan iedren boom vroeg ik naar haar,
Maar niemand wilde haar verraden.
De dennen schudden 't grijze hoofd
Als lachten zij om zulke kluchten,
De bleeke berken, vol gevoel,
Zij slaakten sentimenteele zuchten.
Daar staat verscholen in het dal
Een schamel hutje, oud en pover,
De scheuren in den planken wand
Zijn toegedekt door wingerdloover.
En 't raampje met klimop begroeid
Is afgebrokkeld en vervallen, Door het verweerde venster gluurt
Zij, die mij 't liefste is van allen.

J.H. Leopold, Verzameld werk

21

[Op de rivier]
En vol vreugd' hoor ik de golven
Kozend klotsen om den kiel,
Frissche wind woelt in mijn' lokken,
Frissche wind waait over mijn ziel,
En mijn scheepje zeilt zoo snel.
Grijze, duffe stad, vaarwel!
Op de golven
Ligt zonneschijn,
Van tintlende stralen
Een gouden gordijn.
Van den blauwen hemel
Waait zoele wind:
Voort! voort in de armen
Van mijn liefste kind!
In grijze verten drijven witte zeilen
Onmerkbaar voort, langs oevers hoog begroeid,
Als hielden doemende herinneringen
Van lang vergaan geluk den geest geboeid.
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[Het oude plekje]
Regen drupt er op de bank,
Ligt er op de paden,
En de kleurige rozerank
Buigt door 't nat beladen.
Uit den ouden noteboom
Vallen tranen neder,
't Is als zag hij in zijn' droom
Vroegere dagen weder.
Die elk spoor verdwijnen doet
Van vervlogen tijden,
Regen, wisch uit mijn gemoed
Al mijn innig lijden!
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[Droom]
1
Ginds staat verlaten op de heide,
Trotsch afgezonderd van het andre woud
Als ware het een' grijze heldenschare
Een' groep van eiken, eeuwen oud.
Zij heffen fier hun' kruin ten hemel
Waardoor het gouden zonlicht schuchter speelt,
Dat door de stramme takken gluurt en koestrend
De rimpelige stammen streelt.
En stilte heerscht in 't heilig loover,
Het is alsof het woud den tijd herdenkt,
Toen priesteressen nog vol schroom betraden
Zijn' grond, door's vijands bloed gedrenkt.
En sagen ruischen door de toppen,
Die spreken van een lang vergeten wondren tijd
Van grijze barden, booze tooverzangen,
Van heldenbloed en godenstrijd!
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2
Door het suizelen van den wind,
Door het sluimerlied der boomen,
Ben ik zacht in slaap gewiegd;
In mijn hart dalen wond're droomen.
Nacht ligt over het heilig woud.
Ruige, forsche krijgers brengen
Een verslagen opperhoofd
Om zijn bloed aan 't woud te plengen.
Voor hen schrijdt een' blonde vrouw,
Blanke vachten om de leden,
En zij wet een vlijmend mes
Onder 't mompelen van gebeden.
Starend door de zwarte nacht
Bidt zij, streng en onbewogen En ik herken dat bleek gelaat!
Ik herken die donk're oogen! Luider klinkt der mannen lied,
Dat ze in hunne schilden zingen,
't Lemmet blinkt in de stralen der maan,
Die door 't donkere loover dringen.
't Offer zal door 't mes doorboord
Met zijn bloed het mos bevlekken, Zwijgend wacht hij - in zijn gelaat
Zie ik terug mijn' eigen trekken! -
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[Nacht]
Soms, als ik sluimerloos de maanden,
De jaren tel, die ik op haar wacht,
Hoor ik veel verre, doffe stemmen,
Die tot mij komen door den nacht.
Dan meen ik vaak heur naam te horen.
Ik luister, - ging een geest voorbij,
Die hoonend lachte om mijn verlangen?
Sprak mijn bedrogen hart tot mij?
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[Wereldwijsheid]
Ik sprak haar van mijne liefde;
Zij spotte: ‘och arme bloed,
't Zijn niets dan wufte grillen,
Ik ken de wereld te goed!’
Maar de sterren aan den hemel
En de zon, die alles weet,
Zij lachten over de jonkvrouw,
Die zich zelf zoo verstandig heet.
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[Gelijkenis]
Mijn hart gelijkt een donker dennebosch,
Waar in den lentewind de takken kraken
En zoele geuren trillen over 't mos,
Als beefde 't woud van vreugde bij 't ontwaken.
Soms breekt een schuchter ree in aller ijl
Door 't hout; - dan volgt er weldra stilte weder Maar in de verte klinkt een scherpe bijl!
En vallen krakend de oude stammen neder.
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[Raadsel]
Zeus gaf den mannen een' baardigen mond
om bij krachtige daden
Woorden te voegen vol zin, onder de menschen
beroemdMeisjes, raadt eens waartoe heeft Kronion
u lippen gegeven
Lonkend, als rozen zoo rood? - Nu, waarom
bloost ge zoo zeer?
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[‘Aan welken god gelooft ge dan toch?’]
‘AAN welken god gelooft ge dan toch?’
Zoo vroeg zij op angstigen toon.
Aan onze lieve vrouw Venus, mijn kind,
En aan haren zaligen zoon.
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Avond
't Wordt donker in de straten,
Een nevel ligt over de stad.
Daar zit zij voor het venster,
Die ik eens zoo lief heb gehad.
Door de donkere kamer spelen
De vlammen in den haard
En verlichten de vrouw, die peinzend
In de blauwe schemering staart.
Langs haar wangen glijden tranen
En zij drukt het hoofdje zacht
Aan 't koude glas, - zij heeft zeker
Aan vroegere dagen gedacht.
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Lied
Ik ging door 't lachend bloemenveld,
Veel kille dauw hing aan de knoppen,
Maar helder scheen de morgenzon
En dra verdwenen alle droppen.
Ik had een lief - bij mijn vertrek
Zag ik veel tranen in haar oogen;
Die wangen, bitter nat geschreid,
Hoe spoedig kunnen zij weer drogen!
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[Gebed]
O, moge het kruiske op uw' borst
U voor den Booze behoeden!
Maar liever moge het u, mijn kind,
Bewaren voor de goeden!
Het bescherme u voor der menschen gesmaad,
Voor laster en schande al te zamen.
O, moge het kruiske op uw' borst
U behoeden voor liefde, - Amen!
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[Nachtlied]
Gij slaapt - en van den hemel daalt
Een zonnige droom in uw harte neer,
Een droom, die van komende tijden verhaalt
En van weleer.
En de stroom, die glinstert in de maan
En spiegelt door het grijze verschiet,
En de sterren, die langs den hemel staan,
Gij ziet ze niet.
De wind, die langs de heuvels snelt,
Hij zingt een aloud sluimerlied
Over het woud en het donkere veld;
Gij hoort het niet.
Mijn jeugdig hart hebt ge gebracht
In groote kommer en verdriet
En in mijn ziel is doodsche nacht;
Gij weet het niet.
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Idylle (En is het daarbuiten ook donker en koud)
En is het daarbuiten ook donker en koud
En droevige wintertijd,
Mijn lief, 't is lente om mij heen,
Nu ge in mijne armen zijt.
En schijnt ook geen ster door de grauwe mist
En huilt ook de storm door den nacht Ik schuif den armstoel bij het vuur,
Den zetel van 't voorgeslacht.
Blond meisje met uw' rozenmond,
Kom, zet u op mijn' knie,
Vertel mij van al de liefde, zoo zoet,
Die ik in uwe oogen zie.
Stil, stil, dat ons de wind niet hoort
En met onze woorden spot,
Gij buigt u over tot mijn gezicht,
En ik beef van stil genot.
Ik voel uw' zoeten adem gaan
En uw boezem zoo warm en zacht,
En langs mijne wangen dartelt stout
Uwe blonde lokkenpracht.
Schoon kind, gij zijt mij als de zon
In de klare, blauwe lucht,
En het is mij of ik de leeuwerik waar
Die juichend tot u ontvlucht.
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Ja, ik wil zingen te uwer eer,
O, gouden zon van mijn ziel,
Van vreugde dronken over uw licht,
Dat er in mijn harte viel.
En is het daarbuiten ook donker en koud
En droevige wintertijd,
Mijn lief, 't is lente om mij heen,
Nu ge in mijn armen zijt.

J.H. Leopold, Verzameld werk

36

[Profetie]
Wanneer zij ons beiden hebben begraven,
Mijn lief, waar is dan uw heldere lach?
Waar zijn onze kussen en zielsgeheimen,
De tranen, die 'k in uw' oogen zag?
Dan schijnt dezelfde zon aan den hemel,
Dezelfde lente gaat over het land,
Nog ruischt het oude lied door de boomen
En rolt de bekende zee naar het strand.
Maar anderen leven, anderen minnen
En denken niet aan het voorgeslacht,
Gelijk wij deden, - wanneer hebben
We aan hen, die voor ons waren, gedacht?
Maar als de landen in sluimering zonken,
Dan zingt in het zwijgende woud
De nachtegaal, hoe in vroegere dagen
Hij onze liefde heeft aanschouwd.
Dan zingt hij wonder zoete zangen
Van minnevreugde en verdriet
En de maan en de sterren aan den hemel,
Zij luisteren naar zijn eenzaam lied.
De woudgodin, die in stommen reidans
Over 't donkere, diepe water gleed,
Zij hoort de tonen, die door den nacht gaan,
Terwijl zij peinzend haar spel vergeet.
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En als zij in het maanlicht voort zweeft,
Denkt ze aan een paar uit vroegren tijd,
En de bloeiende, eeuwig levende boschfee,
Zij heeft de vergeten dooden benijd.
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3 amoreuse liedekens
1
Tavont sullen wi vrolic sijn;
ic wil drincken den roden wijn,
ic wil cussen dijn roden mont,
meisken, dat mijn hert doorwont.
Taerme herteke clopt so sere,
draghet emmer nae di begheren,
moght so gheerne nae buuten breecken
om di van sijn geluc te spreecken.
Bylo, al mijne siele sinct
nu ghi stadighe minne scinct,
wegh is druc ende grote pijn,
tavont sullen wi vrolic sijn.
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2
So costlic is die sonnescijn
en vrolicken tierelier
weerclincter uut die bomen fijn
ende ic moet ver van hier.
Mijn lieveke, dat isser so goet,
dat isser van aert so fier,
en hare cussen sijn so soet
ende ic moet ver van hier.
Waer of ic gha, is overal
dieselve sonnescijn,
maar ic weet niet, waer ic vinden sal
sulc een suver minnekijn.

J.H. Leopold, Verzameld werk

40

3
En moeten wi dan sceyden,
so reict mi dijn witte hant;
mijn lief, ghi sult mi gheleyden
ver door dat vreemde lant.
Het valt veel coelen douwe
in die winternacht so cout,
daer sijn veel scone vrouwen,
veel lief kens fier ende stout.
Dat bringht mi alles gheen smerte,
si gheven mi gheen ghevaer,
daer sit mi warm in 't herte
dijn eighen aenscijn claer.
Mi en sal gheen leet ghebueren
wilt ghi er mijn minneken sijn,
dies wil niet langher trueren,
oorlof, ghedencket mijn!
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[Mijmerij]
Wanneer ik overdenk, hoe minzaam
Haar stralend oog in 't mijne zag,
Hoe vriend'lijk hare woorden waren
En hoe bekoorlijk hare lach,
Dan bonst mijn hart en vreugde komt er
En trots in mijn bewogen geest,
Dat ze eens haar gunst mij heeft geschonken
En mij genegen is geweest.
En als ik aan 't geluk durf vragen,
Dat eens de dag verschijnen mocht,
Waarop hare armen mij omhelsden,
Waarop haar mond den mijne zocht,
O God! dan kan ik niet beseffen
De zaligheid van zulk een lot,
En mij besluipt een stil vermoeden,
Dat ik moet sterven van genot!
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II
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Idylle (Zij hadden heel den warmen zomerdag)
Zij hadden heel den warmen zomerdag
te zamen over veld en hei gedwaald,
een kleine schaar van licht gekleede meisjes
en jonge mannen, allen opgetogen
door 't blauw des hemels en den zonneschijn,
en lachend om d' onschuldige plagerijen,
de scherts, die door den dartelen wind ontwaakte.
Nu zaten zij met de ouderen van dagen
en met de kleinen, wien de tocht te ver was,
in schemerdonker onder den kastanjeboom,
waar stil een tuinlamp brandde en op de tafel
den Rijnwijn in de glazen gloeien deed.
Zoo rustten ze uit met frischheid op de wangen,
met oogen, die nog straalden van genot,
en spraken van den dag die thans voorbij was.
En onderwijl vereenigden de meisjes
de meegenomen bloemen tot een' ruiker,
en toonden aan de gastvrouw al de schoonste
en noemden haar de plaats, waar zij ze vonden.
Maar eene vlocht een krans van korenbloemen
en zette lachend dien op 't ranke hoofdje
van 't mooiste meisje uit den ganschen kring.
Een licht blond kopje was 't, vol jeugd en onschuld;
toch had zij heimelijk, toen 't nog winter was
en scherpe sneeuwjacht langs de ramen stoof,
geluisterd naar de taal en zachten aandrang
van hem, die haar sinds lang had uitverkoren,
en gaarne had ze hem heur hart gegeven
en in zijn arm gelegen: overweldigd
door al de weelde der ontwaakte liefde
en schreiend van geluk. Toen scheidden zij.
Sinds ging de lente heen en kwam de zomer,
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de rozen bloeiden en de dag werd korter.
Nog bleef ze alleen en helder al de dagen
verlangde in stilte en verborg haar vreugde,
want in de gansche stad vermoedde niemand
haar zoet geheim, dat, hoe 't haar ook vervulde,
toch bleef bewaard, zóó had ze hem beloofd. Aldus deed toen deze argelooze scherts
de rechte keus. Want toen de andere gasten
haar zagen in haar nog verhoogde pracht,
die sterker trof door d' ongewonen tooi,
toen klapte 't jonge volkje in de handen
en allen riepen: ‘Zie, zij is de bruid!’
Ja, zelfs de grijze gastvrouw vroeg ondeugend
of niemand rechten had op 't frissche mondje,
wat zìj althans een wonder noemen dorst,
en allen lachten: ‘Ja, ze is lang verloofd!
Hoe zou 't ook anders? Daardoor was ze heden
zo blij en spraakzaam, de aardigste van allen.’
Het meisje boog het hoofdje neer en dankte
de duisternis en 't zwakke licht der lamp,
die haren blos voor elk verborgen hielden.
Toen trachtte ze aan den twijfelenden kring
al stamelend haar onschuld te bewijzen,
maar schertsend wilde niemand haar gelooven,
en toen de schalksche gastheer ein delijk nog
een dronk aan hem bracht, die ze ooit lief zou krijgen,
toen namen allen 't glas op, allen klonken
met 't schuchter meisje op haren bruidegom,
en van de jonge mannen was er niemand
of hij benijdde hem, op wien men dronk.
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Maar later, toen ze alleen was op haar kamer,
toen kreeg zij uit een lade het portret
van hem, naar wien ze reeds zooveel verlangd had
en keek het aan en knikte 't lachend toe
en wenschte, dat hij bij haar wezen mocht
en haar aldus mocht zien, getooid met bloemen
als zijne bruid, en dat ze 't blonde kopje
mocht leggen aan zijn borst en hem vertellen
van al haar liefde en overgroot geluk.

Juli 1887
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[Ploutoon]
Daar is maar een, die rijk is, waarlijk rijk,
wiens schatten grooter worden zonder einde;
dat is de dood; want alles wat geweest is
bezit hij reeds en wat er nu bestaat,
wat onze geest begrijpt dat ooit zal komen,
dat alles wordt zijn eigen en nog meer.

November 1887
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[Klokkenspel]
Ding, ding! ding dong ding!
de klokken moeten klinken
ver over stad en land
en blijde boodschap brengen:
de Meimaand is op hand.
De Mei wordt ingeluid, verbruid,
dat is een zoet geluid:
Ding, ding, ding dong ding.
Weest vroolijk dan, gij burgers,
er komt een blijde tijd.
De winter met zijn zorgen,
daar wordt ge van bevrijd.
De dagen zullen lengen
en door de vensterruit
dringt koestrend zonlicht binnen,
op 't dak de lijster fluit:
Ding, ding, ding dong ding.
En in de straten, kling, klang, kling,
wandelt menig aardig ding,
of kijkt het venster uit
en ziet omhoog naar de oude toren
van waar ze vroolijke boodschap hooren:
De Mei wordt ingeluid:
Ding, ding.
Ja, lacht maar, schalksche meisjes, gij,
veel bloemen groeien er in de Mei weet gij wat dat beduidt?
Pas op met die bloemen in het haar;
komt ge straks nog voor 't altaar,
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dan wordt er voor de jonge bruid
Ding, dong, ding,
de klok geluid:
Dong! dong!
Weest allen blijde en zingt een lied
en wilt bedenken: de tijd gaat snel.
Vergeet den winter en zijn verdriet,
verblijdt uw hart met zang en spel!
Want Mei is gekomen, het jaar is jong:
Ding, dong!
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Idylle (In den vochtigen Novembermorgen)
In den vochtigen Novembermorgen
komen twee studenten van 't college,
onder d'arm een pak geleerde boeken,
en nog sprekend over 't pas gehoorde.
Als zij omslaan bij de bocht der straten,
zien ze langs de huizen sierlijk tripplend,
zachtjes op de ranke enkels wieglend
een bevallig meisje, dat hen nadert.
En nieuwsgierig zwijgen de studenten,
kijken in 't gezichtje, dat nabijkomt
en hun blik vergastte op veel kostlijks.
Want wat is er lieflijker te vinden
dan wanneer in heldre meisjesoogen
louter blijdschap en gezondheid tintelt:
op de vochte, licht gezwollen lippen,
die nog door geen kus ontgloeiden,
op het dons der ongerepte wangen,
welk verlangen bloeit daar, hoeveel wenschen!
En dat alles zagen de studenten
's morgens in den killen winternevel.
Maar het meisje voelde hunne blikken,
want terwijl ze met verhaaste schreden
hen voorbijging, bloosde ze verlegen.
Vluchtig, schichtig zag ze 't drieste paar aan,
en dan ging ze verder half verdrietig,
half gevleid door de ongewone aandacht.
Drommels, wat een aardig kopje, zeide
een der twee, en 't was als woei er eensklaps
door den kouden, grijzen wintermorgen,
door de vale scheemring hunner studie,
eene frissche, zoete lenteadem,
en als trilden door den loomen nevel,
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door hun ziel veel heldre klare tonen,
die er stil verlangen wakker riepen.
Beiden zwegen nog een tijdlang, toen
stootte d'een den ander aan en vraagde:
‘Zeg, wat hadt ge liever in den arm:
zulk een meisje of al die wijze boeken?’
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[Caligula's dood]
'T Is feest in Rome; op de straten hangt
een zware stofwolk en daaronder gonst
in doffe mengeling joelen, zingen, schreeuwen,
want van den circus stuwt een dicht gedrang
voort langs de huizen; ieder praat en lacht
in uitgelaten vreugde of duwt en scheldt
en balt den vuist, dan weer is 't een bekende,
die luid wordt aangeroepen, fluiten, zingen
stijgt alles op in 't trillend heete zonlicht, tot men uiteengaat: boven aller hoofden,
verschijnt de jonge keizer op zijn draagstoel,
verweerde Batavieren torsen dien,
en rondom stralen zilvren lansen, schilden,
met kunst gedreven helmen; boven 't hoofd
des Caesars wuiven blauwe pauweveeren
en purperen gewaden, bonte zijde
met gouddoorweven ruischen door het volk,
en ‘Heil den Caesar, Heil Caligula’
zoo davert het, men klapt, men wuift,
en aller oogen zwelgen in de pracht,
die daar voorbij gaat en de moeders beuren
haar kinderen hoog op, - maar hij, de keizer,
zat zwijgend op zijn zetel, 't hoofd gebukt,
en niets bewoog op 't bleeke aangezicht:
alleen de lippen waren trotsch gekruld.
En droomend ging zijn blik de rijen langs,
terwijl hij door de franje van zijn kleed
zijn fonkelende vingers spelend gaan liet.
Zoo gaat hij voort, tot aan 't Palatium.
Daar houdt men stil, en als hij op de trappen
gestegen is en 't juichen dubbel aangroeit,
dan toeft hij even voor 't naar binnen gaan,

J.H. Leopold, Verzameld werk

52
ziet naar de schare en verachtelijk
trekt hij de schouder op en treedt de gang in. Het volk zwijgt, door de rijen gaat gemompel,
op de aangezichten trekt nog de oude trots
maar even slechts, en dan herdenkt het weer
den luister van de spelen, 's keizers gave
en het vervult bij 't weggaan nog de lucht
van zegewenschen voor den milden Caesar! In het Palatium is 't koel en rustig
en als de keizer door de zuilen gaat,
haalt hij diep adem en ‘ik ben nog moede’,
zoo zegt hij, ‘van het late maal van gistren
en de Falerner bonst nog in mijn hoofd;
en dan die woeste drommen, o, dat volk,
ik haat het met zijn plompe eerbewijzen.
Het wil zijn liefde toonen en verdringt zich,
verspert de straten, krijscht in rauwe kreten.
Dan zal ik komen, knikken, minzaam zijn,
terwijl er wolken stof en lauwe geuren
als uit een kudde vee, om 't hoofd mij stijgen,
en elk den botten mond wijd open spert,
met strakken blik mij aangaapt; o, gepeupel,
hadt gij toch al te zamen éénen nek,
hoe spoedig rolde 't hoofd u voor de voeten!’
Verwenschend gaat de keizer voort; daar ruischt
een schaar van rijk gekleede Grieksche zangers
hem tegemoet: ‘Ei, dat is goed bedacht,
toont daad'lijk uwe kunst,’ zoo zegt hij nu,
‘'t gewelf zal uw geluid versterken.’ Men begint
een loflied op den Caesar, maar hij roept:
‘Houdt op, dat lied is oud, ik ken 't van buiten.
Is dat het nieuwste, wat men zingt in Hellas?
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Ik wil een andren zang, die zacht bedwelmend
mijne ooren rust geeft na het feestgewoel.
Hebt ge geen danseressen in uw midden?’
Men knikt van ja en uit der mannen kring
treedt nu een slanke vrouw uit Azie,
met vurige oogen, lichtgebruinde leden.
Ze buigt en spreidt een bont tapijt op 't marmer,
dan legt ze 't bovenkleed af; een doorzichtig
en ragfijn weefsel plooit zich om haar lichaam
en ritselt bij het golven van den boezem, ze geeft een teeken en de zang begint:
een smeltend lied, daarin weerklinkt gedempt
een smachtend klagen en de zoete smart
der wellust, zie in 't oog der danseres
trilt angstig smeeken en haar boezem zwoegt;
een zucht dringt door de lippen en ze strekt
haar armen uit als riep ze om den beminde.
Allengs zwelt dan de zang aan tot een hijgen
van liefdedorst en jubelende weelde
en lokkend wiegt de vrouw het heerlijk lichaam
zacht op de lenige enkels, 't hoofd terug geneigd,
een glimlach dartelt om den mond, terwijl ze
haar oogen sluit, als zwijmend van genot. De keizer is voldaan, hij knikt met 't hoofd
de maat van 't lied en lodderoogig slaat hij
het sierlijk spel der ranke leden gade
en van zijn hand werpt hij de vrouw een ring toe;
dan zegt hij tot zijn hovelingen: ‘zorgt
dat deze lieden heden avond hier zijn
en mij ter ruste zingen: bij hun' tonen
moet het, dunkt mij, zoet zijn in te sluimeren.’...
‘Dat zult ge spoedig weten,’ klinkt een stem,
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cen zwaard wordt opgeheven, treft den keizer,
die wankelt, wendt zich om; een tweede boort
hem midden door de borst, dan stort hij neder,
en twintig zwaarden woelen in zijn vleesch
in wilde drift; dan sluiten zich de daders
aaneen en dringen met gevelde punt
door de verbijsterden, en vluchten heen!
Eén gillende angstkreet klinkt door 't prachtgebouw,
dan stuiven allen weg, een enkle blikt er
nog even huivrend om en sluipt dan voort.
En eenzaam ligt de keizer neer op 't marmer
en slechts een tikken ritselt in de stilte
van 't bloed, dat neerdrupt op den kouden steen.
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[Als in de werkplaats van den steenenhouwer]
ALS in de werkplaats van den steenenhouwer,
waar 't druk is en rumoerig: hier staat een
en bikt een engelengezicht uit 't marmer,
een kinderkopje, dat de onschuldige oogen
ten hemel slaat, voorzichtig glijdt de beitel
langs kin en wangen; naast hem staat een werkman
en hakt uit donkeren steen een duivelstronie
of middeleeuwsche grillige gedrochten.
En verder wordt een steenen urn voltooid,
een grafsieraad, als borg het asch der dooden.
En door de gansche werkplaats klinkt het kloppen,
de heldre klank van 't ijzer op den steen
en jagend volgt de tik der eene hamer
op dien der andere als in dollen wedloop. Zoo gaan er veel gedachten door mijn hoofd
en arbeiden en worden tot gedichten.
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[Een kozend minnedeuntje]
EEN kozend minnedeuntje,
dat vleit en streelt en zacht
zich indringt in de harten,
als ik dat heb bedacht.
Dan komt mijn vriend, de musicus,
en maakt een fraaie wijs;
daarmee gaat dan het liedeke
door 't heele land op reis.
Zoo zingen en hooren het velen
en denken over 't gedicht.
Maar eene alleen zal raden
aan wie het is gericht.
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[Jeugd]
Veel gure regendagen bij de boeken
in studie doorgebracht; veel winternachten
bij wijn en vrienden lachend doorgewaakt.
En in den zomer verre wandeltochten
en droomen in het gras, veel groote plannen,
nog grooter woorden; meisjes plagen, stoeien,
gezoen en nu en dan een vleugje liefde,
een wenk, een oogopslag, een stout begeeren
als blauwe heuvels, schemerend hier en daar
door dichte stammen van het donkre bosch.

J.H. Leopold, Verzameld werk

58

[Oostersch]
Grijze olijventakken hangen
over witte pleistermuren
en daarachter uit den tuin stijgt
snarenklank, een gonzend tokklen.
Als het sommen van den kever
hangend over bonte kelken,
gouden zonnestralen spelen
op smaragden vleugelschilden.
En ik vraag den boom, die neerziet
in den tuin en in de straten:
‘is 't de logge haremwachter
die daar speelt op de theorbe?
Of ligt soms de blanke Fatmé
loom in 't weeke gras en staart zich
blind in 't felle licht, - gedachteloos
gaan haar vingers door de snaren?’
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[Zomernacht]
Maneschijn is uit den hemel
als een dauwen neergezegen,
heeft de bosschen overgoten
en vloeit weg in 't gladde water.
En aamechtig drinkt het water,
drinkt het woud den lichten regen;
stilte, een wellustig zwijgen
ligt er op de zwoele landen.
In de biezen suist een wuiven,
een geklapwiek van den zwaan, die
wakend in den lauwen nacht, zich
uit het water beurt en opvliegt.
Zwiepend slaan zijn vlerken, dat er
duizend klare droppels stuiven,
en verblindend straalt het maanlicht
op den hals, de blanke pluimen.
En op breedgestrekte vleugels
wiegt hij naar de blauwe verte;
onder in den donkren vijver
volgt het beeld den witten vogel.
Van de vochte wieken drupt het
in het lillend vlak; een lichten
stuiptrekt over 't meer, als gingen
zoete droomen door zijn sluimer.
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De parel van Toledo (uit het Spaansch)
Wie zal zeggen, of het zonlicht
's morgens schooner is dan 's avonds?
Wie zal zeggen, of de amandel
of de olijf de schoonste boom is?
Wie zal zeggen, welke mannen
't dapperst zijn, die in Valencia
of in Andalusië wonen?
Wie zegt, welke vrouw de schoonste is?
Ik, ik zal u zeggen, welke
Vrouw de schoonste is van allen,
want dat is Aurora Vargas,
die de paarl is van Toledo.
Om zijn lans en om zijn beuklaar
heeft gevraagd de moor Tuzami;
en zijn lans ligt in zijn rechter,
van zijn hals zijn beuk'laar afhangt.
Neder daalt hij in zijn stallen,
onderzoekt zijn veertig merries
een voor een en eindlijk zegt hij:
‘de allerkrachtigste is Berga!
Op haar breede schoften haal ik
hier de parel van Toledo,
of, bij Allah, nimmer weder
zal Cordova mij aanschouwen!’
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En dan gaat hij en rijdt spoorslags,
tot hij aankomt te Toledo,
bij het Zacatin ontmoet hij
eenen grijsaard, die hij toespreekt:
‘Oude, wit van baard en haren,
breng dien brief naar don Gottiere,
don Gottiere de Saldam̂a,
dat hij kome als hij een man is.
Dat hij kome en met mij strijde
bij de springbron van Almami,
want de parel van Toledo
moet aan één van ons behooren.’
En de grijsaard neemt den brief aan,
brengt hem naar den graaf Saldam̂a,
die aan 't schaakbord zat en speelde
met de parel van Toledo.
Don Gottiere las de daging,
las den brief, die hem ten strijd riep,
en zijn hand slaat op den tafel,
dat de stukken nedertuimlen.
Hij staat op en om zijn stootlans,
om zijn edel strijdros vraagt hij.
Ook de paarl was opgerezen,
bevend over alle leden.
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Want zij wist, hij ging ten tweestrijd
en zij smeekte: ‘don Gottiere,
don Gottiere de Saldam̂a,
blijf en speel met mij aan 't schaakbord’.
‘Niet meer speel ik op het schaakbord,
ik zal spelen 't spel der lansen,
want de vorst der Mooren wacht mij
bij de springbron van Almami.’
En de tranen van Aurora
konden nimmer hem weerhouden,
want wat doet een ridder dralen,
als hij uittrekt naar een tweestrijd?
Maar de parel van Toledo
nam haar mantel; op haar muildier
steeg ze, reed dan door de straten
naar de springbron van Almami.
Rood is 't gras rondom de springbron,
rood is ook het helder water,
maar het is geen bloed eens Christens,
dat het gras kleurt en het water.
Want de moor Tuzami ligt daar,
ligt er ruggelings ter aarde,
in zijn borst steekt de afgebroken
lanspunt van den graaf Saldam̂a.
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Uit de wonde vliet zijn bloed weg
en zijn merrie Berga ziet hem
weenend aan, nu zij de wonde
van haar meester niet kan heelen.
Van haar muildier stijgt de parel:
‘Wanhoop niet, ge zult nog leven!
want mijn hand geneest de wonden,
die mijn ridder heeft geslagen.’
‘O, gij parel, die zoo blank zijt
en zoo rein, ach, ruk de lanspunt
uit mijn borst, waar 't koude ijzer
mij verstijft en mij vaneenscheurt.’
En zij nadert vol vertrouwen,
maar hij zamelt al zijn krachten
en met 't scherpe van zijn sabel
kerft hij 't aangezicht, zoo heerlijk.

(naar Mérimée)

J.H. Leopold, Verzameld werk

64

Δεδυ ε μεν

σελανα

D E maan is lang van den hemel
en ook de Pleiaden zijn onder,
't is diep in den nacht geworden,
maar ik lig alleen op mijn leger.
O Zoilos, wie der vrouwen
ontrooft u aan mijn verlangen
en hangt in wellust verloren
aan uw hals en kust uwe oogen?
Wanneer ik hunker en hijgend
versmacht en dan weer schieten
er tranen van spijt in mijne oogen
en bijt ik wild op mijn lippen.
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['t Was zulk een zomeravond, als de landen]
't WAS zulk een zomeravond, als de landen
in weeldedronken zwijgen neder liggen;
er stijgen zwoele geuren in de stilte
uit bloem en boomen op en door de toppen
gaat zacht de wind, als hijgde 't woud van wellust. Langs 't eenzaam boschpad reed een amazone,
een meisje bloeiend in haar frissche jeugd;
het ranke lichaam wiegde in den zadel
en met verrukking zoog de ronde boezem
de zoelheid in en tintelde van liefde,
want naast haar reed een ruiter, haar verloofde,
die onder 't langzaam rijden om haar middel
den arm sloeg en zij leunde aan zijn schouder
en neigde 't hoofdje over tot een kus...
Maar eensklaps schrikken beide lachend op,
zij hooren stappen over 't dorre hout,
die naderen. ‘Wie dat wel wezen mag,
die ons zoo laat zelfs hier nog storen komt?’
Zoo vragen beiden, spotten nog een tijdlang,
totdat op eens het meisje zwijgt en bloost,
wanneer de wandelaar door de schemering nadert.
Want zag zij goed? - Ja, 't was dezelfde man,
dien zij maar kort gekend had, maar aan wien
zij langen tijd daarna had moeten denken.
Het was een vreemde droomer, stil, bescheiden,
om wien ze eerst in 't geheim gelachen had,
maar later, als zij spraken en zij opzag
en in zijn groote, rustige oogen keek,
bestierf het luchtig woord haar op de lippen.
En als hij dan vertelde van de landen,
die hij bereisd had en uit al zijn boeken
en van zijn eigen twijfel en gedachten,
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dan was 't als trof elk woord haar eigen hart,
dat medetrilde in wondere bekoring.
Maar hij was weggegaan en o! hoe dikwijls
had zij gewenscht nog ééns zijn stem te hooren
en vond een zoet genot om telkens weer
zijn woorden te herhalen, na te spreken,
en zij benijdde hem, bij wien hij nu vertoefde.
En toch, - allengs werd haar verlangen minder,
eerst was zij boos en spijtig om haar wuftheid,
die hem zoo schielijk reeds vergeten kon;
toen zwegen die verwijten, somtijds nog
ging vluchtig door haar droomen zijn gedaante,
en eindlijk werd het rustig in haar ziel. Dat alles was nu immers lang geleden,
vergeten lang; zij kreeg een ander lief. Een ander? Had zij hem dan lief gehad?
Zij had genoten en niet veel gedacht
en had verlangd, maar zonder rekenschap,
en was teruggeschrikt van 't onderzoek
naar hare neiging; was 't uit stillen angst,
dat zij zich zelve dan bekennen moest
hem lief te hebben zonder wederliefde? Maar nu, nu was hij daar en naderde.
Met bonzend harte wachtte zij hem af
en zag hem aan; maar hij keek even op
en kende haar niet weer; maar zij hem wel,
zij had hem daadlijk aan zijn blik herkend,
aan zijn gestalte en aan zijn droomend neerzien.
En nu kwam al het treurig zoet verlangen
en al de smart van vroeger in haar op
en neep haar borst toe. Maar zij wilde niet,
zij mocht daar niet aan denken en zij drukte
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de tanden samen: ‘weg! ik mag, ik zal niet!’
Maar telkens hoorde zij zijn voetstap weer,
een harde stem, die haar gedachten wegriep,
haar dwong te denken, hoe haar lot zou zijn,
als zij dien stillen man had mogen trouwen,
die zeker eenmaal nog bekend zou worden
in 't heele land; hoe trotsch ze dan zou zijn,
hoe hij haar alles dan zou moeten zeggen
wat in zijn rijken geest verborgen lag,
en zij werd angstig, wat hij wel zou denken
van hem, wiens bruid ze nu geworden was.
Goddank, het wreed geluid wordt flauwer, flauwer,
en langzaam komt haar weer 't geluk te binnen,
dat zij bezit en dat voor haar genoeg is;
weg gaan de vragen, die haar straks benauwden,
en zij herademt; ze is nog slechts nieuwsgierig,
wat hij weer overdacht zoo laat in 't bosch,
en wat hij al doorleefd had sinds hij weg was,
en spijtig is ze, dat hij haar niet groette.
Er sterft nog in den loomen avondwind
een laatst geruisch weg en nog één gedachte
gaat vluchtig door haar geest en ze is benieuwd,
welk meisje hij nog wel eens kiezen zou.
En als het dan weer stil is in het bosch,
is 't ook weer rustig in haar ziel geworden
en ze is verwonderd om haar eigen dwaasheid,
half spottend met de vreemde grillen die
verdwenen zijn met hem die ze verwekte.
En innig slaat zij de armen om haar liefste,
hangt aan zijn borst en ze omhelst hem vast,
hem, dien zij lief zal hebben wat zij kan
en die toch beter is dan veel geleerdheid.
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[Een enklen maal, wanneer ik moe te bed ging]
EEN enklen maal, wanneer ik moe te bed ging
en mij in 't naderen van den slaap verheug,
dan denk ik aan den dood en vraag mij zelven
of het dan evenzoo zal zijn, wanneer
voor de allerlaatste maal het daglicht tusschen
de zware wimpers schemert en verdwijnt.
Dan voel ik, dat het een genot moet zijn
voor hem, die moede is van den dag des levens,
als hij mag zinken in een diepen slaap;
hij denkt niet verder aan een andren morgen,
maar snakt naar rust alleen, naar donkre rust,
en zacht en zegenend komt voor hem de dood,
zooals een zorgend vader, als zijn kind
des avonds moe is van den langen dag
en de oogjes onder 't spel zijn toegevallen,
den kleine opbeurt en hem zacht te bed brengt,
voorzichtig, dat hij 't in zijn slaap niet stoort. Maar als nu eens de vader reeds des middags
zijn kind zegt, dat het tijd van slapen is
en 't jongske pruilt, dat het nu nog geen slaap heeft
en dat het met zijn vriendjes spelen moet,
en dat de zon nog buiten schijnt, - wat dan?
Zal dan het kind naar 't ernstig oog des vaders
opziend, vertrouwen dat het zoo het beste is?
of zal het eerst zich moede moeten schreien
voordat het inslaapt met betraanden wang?
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[Er wordt geklopt. De vader, die nog laat]
ER wordt geklopt. De vader, die nog laat
is opgebleven, nu zijn kind onwel is,
herkent het teeken; boven op den vloer
wordt met een stoel gestommeld door de zieke,
die wakker is en die naar hem verlangt.
Beangst, wat er nu weer mocht wezen, gaat hij
stil, dat hij de anderen niet wakker maakt,
de trap op. Als hij boven aan het bed komt,
zit 't meisje overeind en zegt tot hem:
‘O vader, 'k heb het zoo benauwd gehad,
en zie, 't is alles bloed, als 'k hoesten moet.’
En afgemat van 't spreken hoest het kind weer
en door de lippen dringt een licht rood vocht. Er vliegt een wilde schrik den vader aan
en blindverloren slaat hij beide armen
om 't mager, ranke lichaam, dat de hoest
nog schokken doet, en snikkend roept hij uit:
‘Marie, lief kind, je zult weer beter worden,
je wordt weer beter, is 't niet waar?’
Het kind
zag hem verwonderd aan met groote oogen;
toen werd het bleek, want in haar jonge ziel
kwam nu voor 't eerst een vreezen voor den dood,
nu ze aan de tranen van haar vader zag,
dat 't slecht met haar stond. En zij schreide bitter
en werd zoo diep bedroefd, wanneer zij dacht
dat zij haar vader en haar kleine broertje
zoo gauw al goeden dag zou moeten zeggen;
want in haar groote droefheid meende zij
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voortdurend, morgen reeds te zullen sterven
en wist niet, dat er eerst nog vele dagen
en nachten en nog veel benauwden angst
en harde pijn moest komen vóór den dood. Beneden in de kamer zat de vader
nog uren lang in zijn verslagenheid
en dacht zich moede en stomp op deze eene
verschrik'lijke gebeurtenis.
Er dringt
een blauwe schemer onder het gordijn door,
't wordt dag, nu gaat hij met onvasten stap
naar boven, zachtjens uit gewone voorzorg.
Als hij alleen is op de kamer en
zijn ledig bed ziet, denkt hij aan zijn doode vrouw
en valt dan schreiend op de kussens neer.
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[Herfst]
De blaren laten los en op den wind
drijven ze donker langs de grijze lucht,
alsof een vlucht verlaatte vogels wegtrok.
Onder de boomen hangt een scherpe geur
van vochten grond en van doorweekte blaren;
geen leven, geen geluid in 't grille licht,
dat gul door de ijle takken binnenvliet,
en eenzaam valt een schot, een verre knal,
die heel het woud vult, als waar' 't de eigen stem
van 't bosch, dat in sonoren toon verkondigt,
dat ergens op een dichte plek een vogel
getroffen hortend door de takken zakt
en naar beneden ploft, terwijl het bloed
rood langs de bruine veeren op den grond drupt.
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[Een portret]
In 't koude licht van den Museumzaal
hangt een portret; drie eeuwen is het oud
en 't werk van een der meesters uit die dagen.
In glinsterend brokaat en luchtig kantwerk
en zijdekleed staat daar een jonge vrouw.
Zij is van hoogen afkomst; dat getuigen
het aadlijk wapen op den achtergrond,
de zachte huid, de rondheid van het lichaam,
dat niet door de arbeid hoekig werd en dor,
of scherp geteekend door de levenszorgen.
Een liefelijk, zoet gezicht; in goudbruine oogen
blinkt nog de meisjesvroolijkheid van vroeger
en 't blanke voorhoofd is nog glad van rimpels.
Toch ligt er om den mond een droeve trek
van bang verdriet en vreezen voor de toekomst,
want de gevulde schoot bergt leven in zich,
een kind, dat wacht op den geboortedag,
die weldra komen zal en die de vrouw
soms met een zalige moederhoop vervult
en dan beëngt met vreemden, wilden angst. Zoo staat het onder de andere portretten,
een stille schaar, die in voorname rust
neerziet, wanneer het levende geslacht
druk sprekend hen voorbijgaat en slechts even
den blik laat rusten op een kleurig kleed,
een blinkend harnas en weer verder jaagt.
En evenmin als men den luiden lach
bedwingt uit eerbied voor de hooge dooden,
zoo treft het niemand, hoe een fiere ziel
voor de ongeroepen blik der menigte
hier openligt in teedere innigheid.
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Maar wie dit alles afleest van 't portret,
met roering ziet hij op in 't stralend oog
der vrouw en evenals er in de trekken
een strijd is tusschen vreezen en verlangen,
zoo komt er in zijn ziel een zoete menging
van stille blijdschap en van medelijden.
Hem worden veel geheimen ingefluisterd
en wat het trotsche vrouwenhart angstvallig
verborg, dat alles wordt hem toevertrouwd.
En koesterend doortintelt warme vreugde
en weelde en trots hem en hij ademt diep,
als vleide bevend zich een jonge vrouw
aan zijn bewogen borst in vol vertrouwen,
en zocht een arme menschenziel haar troost
in onbedwongen openhartigheid. En ergens in een afgelegen dorpskerk
schrijdt Zondags onder 't kleppen van de klok
de vrome schare schuiflend over 't graf
der edelvrouw en slijpt het wapen weg
en schuurt den naam af van de gladde zerken.
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[Dat is een eerste vleug onrijpe lente]
DAT is een eerste vleug onrijpe lente.
Want ruw is nog de wind en driftig, - maar
zoo open is de lucht op 't zwarte land,
zoo bloot ligt alles in den natten dooi,
de zwarte boomen om de vuile muren,
het geele gras, naakt uit de sneeuw, de vaart,
de lichte regenplassen in den tuin,
waar vocht aan alle takken hangt, - aan 't glas
tusschen gordijn en venster leunt een kind,
het groote blonde hoofd voorover, plekkend
aan 't glas, en kijkt onnoozel in den tuin op
en knipoogt in den nieuwen zonneschijn.
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[Zingende lucht]
ZINGENDE lucht
zingende wind en binnen in,
binnen de struiken
ligt uitgegoten
een donkere vijver
en luistert en hoort,
hoort stil verloren
en denkt en peinst...
Want van lente, van lente,
Het zingt al van lente en zonneschijn.
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[Ontwerp]
NADAT die eerste mij verstooten had,
die de bedoelde weet, hij wete het,
heb ik niet meer gesproken, niet geschreven
over mijn liefste en over mijn verdriet,
en versjes maken over mijn verdriet,
daartoe was ik te zwaar beleedigd,
dan dat mijn leed verlaagd zou worden tot
de vaste, ongelukkige liefde van den dichter.
Maar meer nog deed mijn trots. Ik wilde niet,
dat ooit aan iemand, allerminst aan haar
zou blijken, hoeveel verdriet zij had gedaan.
Ik wilde niet, dat zij misschien zou schreien.
Versmaad zij mij en medelijden,
en met een koppig zwijgen en geveinsde
onverschilligheid en opgedrongen koelheid.
En dat zwijgen heb ik volgehouden
Tot nu, want thans is lang 't verdriet vergeten,
en wat spijt was, is in dankbaarheid verkeerd,
en geen berouw, ik was vernederd en schaamde mij bijkans.
Maar nu vraag ik u op uw geweten,
en wie het geldt die zal het weten,
en deze woorden zullen bij haar komen,
zorgvuldig toegedekt met deugd en schuld,
nu ik na jaren vergeten u weer toespreek,
nu vraag ik: hebt ge geen berouw?

J.H. Leopold, Verzameld werk

77

III
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[Er komt mij in den zin onder dit woelen,]
ER komt mij in den zin onder dit woelen,
onder de menschen, dom, eentonig, onder
de zwoele drukte komt mij in den zin
Een eenzame gedachte, opkomend langzaam
bevend en dan aanzwellend totdat al
mijn ziel vervult een eenzame gedachte
Aan een bleek meisjeshoofd, in koele stilte
gebed; - nog niet ontwijde bloemen liggen
bewaasd, bedauwd om een bleek meisjeshoofd.
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[Ik voel, mijn oog wordt donker, tranendonker]
IK voel, mijn oog wordt donker, tranendonker
en weder woelt zich de gedachte op:
er komt, er komt een tijd van haar verlaten, ik voel mijn oog wordt donker.
En in dien nacht flikkert een licht, een bliksem,
het is een blinkend lemmet, scherp en wreed,
en ach, mijn ziel is wond en krimpt van pijn
bloedend in zwarten nacht.
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[Laat het niet lang zijn, liefste, liefste mijn,]
LAAT het niet lang zijn, liefste, liefste mijn,
het weggaan! ai, maak mij het hart niet zwaar
door tranen! o ons laatste samenwezen,
laat het niet lang zijn!
Een kort adieu, - en langen tijd daarna
denkt dan mijn ziel, uitschreiend, hoeveel liefs
en hoeveel teers er werd bedwongen in
een kort adieu.
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[Zoo stil, als lang nog na een onweersbui]
ZOO stil, als lang nog na een onweersbui
het laatste vocht zijgt van de zomertakken,
de avond valt, maar in het ronde drupt het
zoo gul, zoo stil:
Zoo stil zinkt weemoed neder in mijn ziel,
gedachten, die een zacht verdriet meebrengen,
druppelen neer en vloeien effen uit
zoo droef, zoo stil.
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[Des middags, als ik stil stond in het veld,]
DES middags, als ik stil stond in het veld,
dat weggloeide in de glanzend strakke zon,
het zwarte water van de kolk lag neer
donker en'zwaar, Ai, God! toen heb ik op eens aan u gedacht,
aan wie ik zooveel verdriet heb gedaan,
wat nu gebeurd is, wat veranderen
ik nimmer konde.
En heb een teere strengel uit den grond
getrokken en de bloem er af gestreken
lafhartig, want ik wou, dat ook een ander
pijn lijden zoude. -
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[Uw aanschijn blank en kalm,]
UW aanschijn blank en kalm,
uw wezen zacht,
ze zijn een stil gebed,
geheim gedacht.
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Madelon
Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat.
1
Verlaten erinnering, bevrozen, kil,
een doode pracht; en dan verstoven, als
een regen witte vlokken, die weghuivert
eenzaam, den nacht in; waar zij nederzinken,
daar is het leeg en donker en de dood...
Verstoven zoo, - en ik had toegezien,
want het was koud en buiten mij, als sneeuw, als wind.
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2
Maar dan, - dan werd de dichte nacht ontsloten,
voor blauwe schijn, een blauwe dageraad,
en in de blijde glorie van het licht,
mijn vroeger lief! mijn veel vergeten lief!
Er gloeiden sterren in het gladde haar,
en sterrerag omvloot het ranke lijf,
een ijle aetherpracht! - maar ach hoe moe,
ten doode moe zagen haar bleeke oogen.
(Het scheen wel of een vloed van groote matheid
haar gansche wezen, al haar zijn gedrenkt had,
als werd haar denken en haar flauwe blik
door iets, dat ver, ver weg was, opgezogen.)
Herkennend zonk ik op mijn knieën neer,
wijl ik mij schaamde voor haar aangezicht
en wijl ik schroomde, dat zij hoog in 't licht was
en dat ik neer moest, ik verworpene.
Zij lachte, o zulk een droomend stompe lach,
wenkte, - toen voelde ik dat een mild geluk
geboren werd en al het oud verlangen
en jubelwoorden drongen naar mijn mond...

J.H. Leopold, Verzameld werk

86

3
Maar toen sprak zij een woord, dat is als vuur
gevallen in mijn ziel, in vreugd en juichen,
een slangenvlam, wellustig langend, gierig
dartel en valsch; krimpend verschrompelde alles.
En als een zware walm kwam in mij op
een woede, bitter groot, een zwarte nacht,
die opgewolkt kwam, drijvend voor mijn oog,
en wild en donker werden mijn gedachten.
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4
Toen heb ik zelf mijn lief geluk verscheurd,
de flarden uitgestrooid naar alle winden,
die hijgend van de volle zaligheid
van koninklijken trots en forsch verachten...
O, mijn geluk verscheurd! ik heb gelachen
bij deze zoete wreedheid, - tot ik schrok,
tot ik de stilte rondom hoorde en huiverde
voor al de jammer van wat komen zou.
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5
O, medelijden, medelijden, hoe
stilt gij mijn ziel, doorreinigt al mijn denken
zoet streelend, zooals geur uit teere kelken
heimelijk rees, een zegenend mysterie.
Nu is genot in een stil henen treuren,
een treuren stil, dat vol is en tevreden
als rijke droefenis, in zich verloren,
langs stille paden gaat, die ver afliggen.
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6: Finis
Ik hoor een klagen, klagen immermeer,
zoet, droef, een klagen van mijn jonge lief,
die troosteloos is en treurt om hare jeugd,
ach, troosteloos.
‘Tot een groot lijden ben ik uitverkoren
en smart ligt, donker bloedend, midden in
de pracht van al mijn arme, jonge leven,
mijn jonge leven.’
Mijn liefste lieveling, weet gij dan niet,
dat ook mijn ziel omkomt in dood verlangen,
dat ook een lang verdriet klaagt door mijn dagen,
o, door mijn dagen.
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[In deze vele]
IN deze vele
week fluweelen
plooien van vleesch,
dofwit vleesch,
is hoog vermeien,
aaien en vleien
mijn droge lippen,
warme lippen
en sterft mijn ziel...
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[Een hooge golf van duisternis en smart]
EEN hooge golf van duisternis en smart
is weggegleden over al mijn ziel,
hoog boven al mijn ziel vloeit donker uit
een volle nacht.
En in dien nacht gaan mijn gedachten wild,
wanhopig jagend, hongerend naar licht
en glans, die troosteloos verloren ging
in dezen nacht.
Totdat zij hooren in de stilte snikken,
dat zoo bekend klinkt en zij samen krimpen
in mede lijden met mijn eigen ik,
dat ligt te schreien.
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[Symphonia]
Naaktzwarte boomen dunnen uit
in een geluid van hoog verdriet,
in een heel enkel ijl geluid,
dat zint en zint en puur vervliet.
Onder is bleek gras en schreit,
jammert, en snikt vergeten klagend,
daar is groote meewarigheid
die over het land trekt, arm en vragend.
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[Uwer was ik gedachtig, uwe pijnen]
UWER was ik gedachtig, uwe pijnen
en uw zoo bitter bitter droef berusten
en uwen ouderdom was ik gedachtig.
Stil in den schemer van den leegen dag
als geel licht langs de straat komt, boven druilt
een dikke wolk, wanneer het regenen zal,
men weet het niet;
en er is loopen aldoor, wezenloos
van deze zwarte menschen met hun bleeke
gezichten dood en alles is oud oud
en al geweest en doodelijk hetzelfde
in deze schemering van den stillen dag.
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Legende
1
Jezus dan leidde aan zijn zachte hand
mij langzaam verder in de donkerheid
en in de natte sneeuwbui van den Maartnacht
door eene groote stad, en ging gelaten
en zwijgend door duistre steeg aan steeg,
totdat Hij was gekomen bij een open deur,
waar licht was in de gang en veel gedruisch
en luid gelach van vrouwen in de kamers.

2
In dit huis ging Hij binnen. Hij ging
zwart door het licht en door de witte gangen,
totdat Hij stilstond aan een deur, waarachter
het donker was en eenzaam: bij de bedstee
brandde een licht, en in de schaduw lag
een mensch, een meisje, en was stervende.
Dicht aan het voeteneinde zette Hij zich neer,
de stille Man, en blikte zacht en peinzend
neer op de vrouw;

3
zij had in diepen angst
naar adem snakkend alles weggescheurd.
Zoo lag ze, half ontbloot, op 't witte laken,
de heupen breed, de boezem tenger,
wonderbaar teer, in lompen, in den rug
een bruine moedervlek, die op en neer
hijgde en schokte bij het ademen,
en in de zwarte haren lag het hoofd
gansch naar de muur gekeerd en kreunde zacht:
‘Mon Dieu, Mon Dieu, je souffre.’
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4
Hij zag het. Hij zag ook, hoe op de deken
enkele brieven lagen - van haar huis
en van haar jongste zuster - die haar vingers
al tastend zochten en verkreukelden
en die zij bij zich had genomen, toen
zij daar verlaten lag en in haar dood
had willen denken aan hare ouders.
Toen Hij dat zag, boog Hij het hoofd,
alsof Hij hoorde naar het druk gejoel
en het pianospel, dat in het huis was
en uit de verte kwam. Toen gebeurde het,
dat er een stap klonk in de gang en iemand,
lachend met zware stem, de kamer opende,
en dan een vrouw: ‘Nein, hier nicht, bitte’,
en sloeg de deur toe.

5
Bij dit hard geluid
wierp zij verschrikt zich om en zag den vreemdeling,
de donkere gestalte, die aan haar bed zat,
stil bedroefd, en zag den stralenglans
hel om het hoofd van dezen bleeken man.
En in haar zwakte sprak zij niet, maar lang,
zeer lang en week zag zij in zijne oogen,
totdat Hij haar bekend werd en er dan met moeite
een doode glimlach op haar lippen kwam,
en een moe geluk kwam in hare oogen,
die zacht en dicht werden onder zijn blik.
En al den tijd zagen daar deze beiden
elkander aan
en het was stil geworden.
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6
Toen legde Jezus stil zijn zachte hand
aan hare wang en bracht haar laatste denken
ver weg, naar waar geen eenzaamheid
en waar geen koude was en waar bekende stommen
werden gehoord, waar in een ander land
gezichten over haar zich koestrend bogen,
en haar kusten, waar zij hare moeder zag,
die snikte om haar lief verdorven kind.

7
En toen het lichaam afliet van het hijgen
en stil was, drukte Hij de oogen toe
en streek de tranen weg, die van den Christus
neer vielen op dit lijk. Dan ging Hij heen
en sprak met moeite: ‘O, ik zeg u,
aan deze is genade veel gegeven,
meer dan aan anderen.’ Dit zeide Hij
en wendde Zijn gelaat af. Maar ik zag,
hoe over Hem een diepe smart gekomen was
en hoe zijn lichaam beefde van bedroefdheid,
terwijl Hij voor mij uitging in den nachtwind.
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Onvoltooide Verzen uit dezelfde Tijd
1
Ai zie mijn ziel, zij is zoo eenzaam nog,
zoo met zich zelf alleen, zoo droef, zoo stil,
vreemd onder vreemden, veel vergeten
en veel verstooten, ai mijn arme ziel.
En ik ben oud geworden, ouder veel,
en leerde menschen kennen, velerlei,
en ach mijn ziel is eenzaam nog gebleven.
Eenzaam! zij is zoo eenzaam en verlaten,
zij heeft zoo velen arbeid en is angstig
van dezen arbeid, stil, de tanden op elkaar
geklemd en steunend, o wanhopig.
Zoo stil, zoo leeg rondom, een ledig staren,
en in de stilte komt zij om.
Zooals een zwarte vogel alleen
tegen de volle wind moeizaam zwoegend opvliegt,
wanneer de zoele storm komt en de wolken
langs de lage landen schuiven, hij wiekt, wiekt
over de zwarte boomen, - het land, waar regen is,
het westen in, waar druilt een bleek avondrood.

J.H. Leopold, Verzameld werk

98

[Mijn zijn is als een bosch in grijze verte,]
2
Mijn zijn is als een bosch in grijze verte,
dat bosch is wild van volgewassen hout
en staat alleen en wachtend; dwars
sleurt over hem een zware storm wolk heen.
Die langs den weg gaat voelt den storm die komt, en in de verte is het bosch verlaten
en koud; in bittere gelatenheid
onder wat over zijne toppen <opkomt.>
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[En nu ik dan zoo neer lig in mijn smart,]
3
En nu ik dan zoo neer lig in mijn smart,
alleen in forsche, trotsche eenzaamheid,
wordt ook de wellust van verdriet mij niet geweigerd,
het vol genot
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[Nu lentent de lucht, lentent wit]
4
Nu lentent de lucht, lentent wit,
vroeglentent uit in blanken dag
en Licht is zuiver, zilveren,
glansparelmoeren en daarin
stilte, broos, jong, hooge stilte. En daarin al mijn stille denken
drijft, drijft, zinkt in erinnering neer,
golft op tot hijgende extase,
zint in geluk.
En daarin scheurt
het scherpe, vragende lenteverdriet,
dat duistere, vreemde verdriet van weelde,
dat klaagt zoo ver, zoo zoet verloren,
zoet droefelijk, en dan versterft tot
een donker visioen van heerlijke berusting
op eersten Paaschdag, en ik herken
donker den berg, het oud Gethsemane.
Tusschen de stammen, in den lagen dag
weg in het doode licht, daar ligt in pijn
één; weggekromd de rug, de tengere,
die opschokt onder een wreed uitsnikken,
dat wegschreit over een bleek aangezicht,
dat aangezicht hangt af, omlaag, zwaar
in tranennatte vingers. Want hier is
Jezus, over wiens ziel en hooge denken
verwarring is gekomen en een angst
en doodelijk verdriet. En om hem hangt
de nacht zwaar van verschrikking en van wachten,
wachten, stil, bang, eindeloos benauwend,
als hij op eens opluistert en stil is.
Als hij van moeheid neergebroken wegzinkt,
hoe bleek is dan het hoofd, in zwarte haren
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die vochtig klam aanliggen en waarlangs
het zweet van dit afgejaagde hoofd
afloopt. En zwarte plekken op de steenen
en stil ligt nu het lichaam, weg, verworpen,
de handen saamgeklemd, ellendige rust.
Alleen de oogen leven, leven zacht
in een strak staren, dat leeg is en ver weg,
want binnen in de ziel is een klein denken,
een nijdloos, onbewogen, laatst gedenken
van al den jammer in het ruischende
Jeruzalem, het ruischende, het luide.
O wat een vreemde, wreede stad was dit,
hoonend de menschen, spottend, hatelijk
en hard van ziel en lieten hem geen rust
en achtervolgden hem, hebben hem verdrukt.
Hoe anders was het vroeger bij den Dooper
in de woestijn, toen zij met wein'gen waren
en hunne geest ging op in vrede, hun denken
was hoog en zwevend, hoog in Godsverrukking,
en hunne woorden waren sterk van werking
en gansch was aller zelfvergetelheid
en willig en de stilte was gewijd geweest
rondom, en nu zijn matte denken opgroeit
en grooter wordt en hevig, slaat daarin
vernietigend de erinnering, de dood
des Doopers, den laf vergooide, den verkwiste,
en vlak daarachter stroomen zwarte gedachten
zijn wezen binnen, en moeizaam wordt zijn denken
aan wat hij heeft aangegaan
verwilderd
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Aanhangsel
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IN het verschiet is als een lichte
erkentenis een teer verkleuren,
een zweem van leven, te gebeuren
met bloesemwit en met verdichten
der groene schemering;
het nieuwe blad
hangt in de takken; in de stad
zijn kinderstemmen in gerucht.
Zacht gaat een tocht van lentelucht
door blaren vochtig nog in deze
zuivere ochtend van hun wezen en zacht, gaat zacht, woorden van stillen zin
om dit jong meisje, om dit lief begin
van dat, wat komende nog is, het groote
leven met wenschen en beloften in
een sluimering, een rusten nog besloten.

Mei 1896
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aant.

Verhalen van Homerus
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Ilias
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De wapenmaking
En van Hephaistos bereikte het huis Thetis, de zilvervoetige,
het onvergankelijke, sterrengelijke, blinkend onder de onsterfelijken,
koperen, dat hij zelf gemaakt had, de kromvoeter.
En hem vond zij zweetende, zich draaiende om de balgen,
zich spoedend, want twintig drievoeten maakte hij allen
om te staan rondom den wand van het welgegronde vertrek
en gouden raderen deed hij hun onder iedere poot,
opdat zij hem van zelf de goddelijke vergadering binnengingen
en wederom naar huis keerden, een wonder te zien.
En zij voorwaar hadden zoover hun einde, maar ooren nog niet,
versierde, lagen er aan; die voegde hij en klopte op de bindnagels.
Terwijl hij daarop zich bemoeide met wetend verstand,
onderwijl kwam hem van nabij de godin Thetis, de zilvervoetige.
En haar zag, vóór komende, Charis met glanzende sluier,
de schoone, die huwde hij, de rondom beroemde, aan weerskanten hinkende;
zij groeide haar in de hand en sprak een woord en zeide:
‘Waarom wel, Thetis met lang gewaad, komt gij naar ons huis,
eerbiedwaardige en geliefde? vroeger toch kwaamt gij niet vaak,
maar volg mij verder, opdat ik u gastgeschenken voorzette.’
Zoo dus gesproken hebbende, voerde haar voort de goddelijke der godinnen
en haar dan zette zij neer op een zetel, zilverbenageld,
een schoone, versierde, en onder hare voeten was een schemel,
en zij waarschuwde Hephaistos, kunstberoemd, en zeide een woord:
‘Hephaistos, kom naar voren, zoo, Thetis nu begeert iets van u.’
En haar antwoordde vervolgens de rondomberoemde, aan weerskanten manke,
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‘Voorwaar, dan is nuvoor mij een gevreesde en eerbiedwaardige godin binnen,
die mij redde, toen mij smart bereikte, mij den ver vallende
door mijner moeder wil, der hondsoogige, die mij wilde
verbergen, mij den mank zijnde. Toen had ik rampen in mijn ziel geleden,
als mij niet Eurunome en Thetis had opgenomen in haar boezem,
Eurunome, de dochter van den in zich weerkeerenden Okeanos.
Bij hen negen jaren smeedde ik kunstwerken vele,
spangen en windingen en kelken en snoeren,
in een holle grot, en de stroom van Okeanos rondom
met schuim ruischende stroomde onuitsprekelijk en geen ander
wist het noch der goden noch der sterfelijke menschen,
maar Thetis en Eurunome wisten het, die mij redden.
Deze nu komt naar ons huis. Daarom moet ik wel zeer
alle aan Thetis, met de schoone vlechten, alle de redgelden betalen,
maar gij zet haar nu schoone gastgeschenken voor,
terwijl ik de blaasbalgen weg leg en het gereedschap alle.’
Hij sprak en van het aambeeld stond het gedrocht pijnlijk op,
hinkende, en onder hem spoedden zich de dunne schenen,
de balgen legde hij weg van het vuur en het gereedschap alle
in een zilveren kist gaarde hij het bijeen, alles waarmede hij arbeidde.
En met een spons wischte hij aan weerskanten zijn aangezicht en zijn beide handen
af
en de gedrongen nek en zijn borsten, de harige,
en deed een chiton aan en greep zijn staf, den dikke, en ging uit ter deure,
hinkende, en dienaressen spoedden zich onder den vorst,
goudene, op levende jonkvrouwen gelijkende.
Hun is verstand in hun borst en in hen ook een stem
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en kracht, en van de onsterfelijke goden kennen zij hare werken.
Zij nu zwoegden onder den vorst voort; maar hij zeulend
nader, waar Thetis was, zette zich op een stralende zetel
en groeide haar in de hand en sprak een woord en zeide:
‘Waarom toch, Thetis met lang gewaad, komt gij tot ons huis,
eerbiedwaardige en geliefde? vroeger toch waart ge niet druk.
Zeg wat gij zint en te volbrengen noopt mij mijn gemoed,
als ik het al kan volbrengen en het te volbrengen is.’
En hem antwoordde daarop Thetis, een traan vergietend:
Hephaistos, voorwaar toch, heeft iemand, zoovele godinnen er zijn op den Olumpos,
in haar geest zoovele jammerlijke zorgen gedragen,
zoovele smarten aan mij uit allen de Kronoszoon Zeus gaf?
Mij uit de andere zeevrouwen heeft hij aan eenen man gehuwd,
aan Aiakos' zoon Peleus en ik duldde van eenen man het leger,
zeer veel niet willende. Hij, al in smartelijken ouderdom,
ligt in zijne woning gekweld, maar andere dingen zijn voor mij nu.
Den zoon, nadat hij mij dien gaf geboren te worden en opgevoed
uitstekend boven de helden, en hij liep op een scheut gelijk,
hem nu, ik opgevoed hebbende als een loot in den bocht van het akkerland,
heb ik heengezonden op de gekromde schepen naar Ilion,
met de Trooers zullende strijden en hem zal ik niet ontvangen weer,
huiswaarts keerende, het huis, het Peleische, binnen.
En zoo lang hij mij leeft en ziet het licht van de zon,
treurt hij en ik kan hem niets baten komende.
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Odyssee
Alkinoosverhalen
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Van den kukloops
En hem antwoordende sprak toe de veelschrandere Odusseus,
‘Alkinoos, heerscher, zeer getoonde van al het volk,
voorwaar, wel is dit schoon, te hooren naar een zanger,
een zulke, als deze is, den goden gelijk in stem.
Want ik nu zeg, dat niet een streven bekoorlijker is,
dan als welbehagen ligt op het geheele volk,
en de gasten door de zaal luisteren naar den zanger,
gezeten op de rij, en bij hen vol zijn de tafels
van brood en vleeschstukken, en wijn uit het mengvat scheppend
de wijnschenker brengt en in giet in de bekers:
dat wel schijnt mij in mijn geest toe het schoonste te zijn.
Maar u keerde de ziel er zich heen, naar mijn rampen, de zuchtenrijke,
te vragen, op dat nog meer mij treurende ik zucht.
Wat het eerste dan en wat het laatste zal ik u af verhalen?
daar rampen vele mij gaven de goden, hemelingen.
Maar nu mijn naam eerst zal ik zeggen, opdat ook gij
die weet, en ik dan, ontvlucht den onmeedoogenden dag,
ulieden een gastvriend zij, ook veraf een huis bewonend.
Ik ben Odusseus, Laertes' zoon, die door alle listen
den menschen ter harte ga en mijn roem bereikt den hemel
en ik bewoon Ithake, het goedduidelijke, en daarin is een berg
Neriton, bladerenschuddend, zeer uítstekend; en rondom eilanden
vele worden bewoond, zeer nabij elkander,
Doulichion en Same en het woudrijke Zakunthos.
En zelf laag, het allerbovenste ligt het in zee
naar de duisternis, - maar gene afgezonderd naar dageraad en zon rotsig, maar een goede knapenvoedende; niet toch kan ik
iets anders zien, dat zoeter is dan zijn land?
Wel hield mij bij zich terug Kalupsoo, goddelijke der godinnen
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in gewelfde holen, begeerende dat ik haar gade ware,
en even zoo Kirke weerhield mij in hare woning,
Aiaie, de listenrijke, begeerende, dat ik haar gade ware,
maar mijn ziel in mijn borst nimmer overreedden zij.
Zoo wordt niets zoeter dan zijn vaderland en ouders,
zoo ook al iemand veraf een rijkelijk huis
in een vreemd land bewoont, afgezonderd van zijne ouders.
Welaan dan, laat ik ook mijn terugkeer, de veelrampige, verhalen,
dien mij Zeus toezond, den van Troie weg gaanden.
Van Ilion mij voerend, deed de wind mij de Kikones naderen,
(en) Ismaros; en daar verwoestte ik de stad en verdierf hen zelven
en uit de stad de gemalinnen en have vele genomen hebbende,
(ver) deelden wij, opdat niet iemand mij heenging, missende zijn deel.
Dan, voorwaar, dat wij met ijlende voet zouden vluchten,
drong ik aan, maar zij, de zeer onnoozelen, gehoorzaamden niet.
En toen werd veel wijn gedronken en vele schapen
slachtten zij langs het strand en waggelvoetige, kromgehoornde runderen.
En onderwijl dan schreeuwden de vliedende Kikones tot de Kikones,
die hun buren waren, tegelijk meer en dapperder
het vasteland bewonende, wetende vanaf den wagen
met mannen te strijden en waar het moet te voet.
Zij kwamen vervolgens, zoovele blaren en bloemen worden in het lentgetij,
in den nevel: toen dan genaakte een slecht lot van Zeus
ons, rampzaligen, opdat wij rampen vele leden.
En opgesteld streden zij een strijd bij de snelle schepen
en wierpen elkander met gekoperde lansen.
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Zoolang nu het morgen was en toenam de heilige dag,
zoolang afwerende hielden wij hen uit, hoewel meer(deren) zijnde;
maar toen de zon omging tot de runderen afspanning,
toen dan verjoegen de Kikones, de Achaiers bedwongen hebbende.
En van elk schip zes gezellen met goede scheenplaten
kwamen om en de anderen, wij ontvluchtten dood en noodlot.
En vandaar verder voeren wij, bedroefd van hart,
blijde uit den dood, verloren hebbende onze metgezellen.
En dus niet verder gingen mij de schepen, de aan weerszijden gekromde,
vóór van de rampzalige metgezellen elk driemaal geroepen te hebben,
die stierven in de vlakte, door de Kikones gedood.
En den schepen wekte op een' Noordenwind de wolkengaarder Zeus
met ontzaggelijken storm en met wolken hulde hij in
de aarde tesamen en de zee, en hemel af was nacht gekomen.
En zij dan gingen voorover en hunne zeilen
in drieën en vieren reet uiteen het windgeweld.
En die nu lieten wij in de schepen neer, vreezende den ondergang,
maar hen zelven roeiden wij spoediglijk landwaarts.
Daar, twee nachten en twee dagen aanhoudend altijd
lagen wij, tegelijk van vermoeienis en van verdriet onze ziel terende.
Maar toen dan den derden dag Eoos vervulde, hij met het schoongevlochten haar,
toen, de masten opgesteld en de witte zeilen opgetrokken hebbende,
zaten wij, en de schepen stuurden de wind en de stuurlieden.
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En nu zou ongedeerd ik zijn gekomen in mijn vaderlijk land,
maar de golf en de strooming stiet mij, Maleia ombuigende,
weg en de Noordewind en deed mij dolen langs Kuthera.
En vandaar negen dagen werd ik gevoerd door verderfelijke winden
over de zee, de vischrijke; maar den tienden betraden wij
het land der Lootophagen, die bloemenspijze eten.
En daar aan land gingen wij en schepten water;
en snel namen de metgezellen een middagmaal bij de snelle schepen.
Maar toen van brood wij geproefd hadden en van drank,
toen dan zond ik gezellen uit, te vernemen heengaande,
wat voor mannen het waren, op het land brood etende,
twee mannen uitkiezende, een derden als heraut samen medegevende.
En zij snel heengegaan mengden zich onder de mannen Lootophagen.
En niet de Lootophagen beraamden den gezellen ondergang,
den onzen, maar hun gaven zij van den lootos te proeven.
En van hen, al wie van de lootos at de honigzoete vrucht,
niet meer wilde hij terug boodschappen noch weerom komen;
maar daar wilden zij met de mannen Lootophagen
lootos kauwende blijven, en den terugkeer verzuimden zij.
Hen nu voerde ik naar de schepen, met dwang de weenenden,
en in de gewelfde schepen onder de banken bondik, ze getrokken hebbend.
Maar de anderen beval ik, de trouwe metgezellen,
zich spoedende de schepen te bestijgen, de snelle,
opdat niet soms een, van den Lootos etend, den terugkeer verzuimde.
En zij stegen snel in en op de roeibanken zetten zij zich neer
en op een rij gezeten sloegen zij de grijze zee met de riemen
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en vandaar verder voeren wij, bedroefd van hart.
En naar het land van de Kukloopen, van de geweldigen, de wetteloozen,
kwamen wij, die dan op de goden vertrouwende, op de onsterfelijken,
noch planten met hun handen een gewas, noch ploegen,
maar dat, ongezaaid en ongeploegd, groeit het alles,
tarwe en gerst en wingerden, die dragen
wijn, diktrossigen, en voor hen Zeus' regen vermêert het.
En hen zijn noch vergaderingen, raadbrengende, noch wetten,
maar zij, van hoogen bergen bewonen zij de hoofden
in gewelfde holen en ieder recht
over kinderen en gaden en niet bekommeren zij zich om elkander.
Dan is een klein eiland buiten langs de bocht uitgestrekt,
het land der Kukloopen noch nabij noch veraf,
woudrijk en daarin telen ontelbare geiten,
wilde, want niet houdt hen het pad der menschen af,
noch gaan jagers daar binnen, die in het woud
moeiten lijden, de toppen der bergen afloopend.
Niet dus door kudden wordt het ingenomen, noch door beploegingen,
maar onbezaaid en onbeploegd alle dagen
derft het mannen maar voedt mekkende geiten,
want niet zijn der Kukloopen schepen ter hand, meniewangige,
noch mannen timmerlieden zijn onder hen, die zouden vervaardigen
schepen met goede boorden, welke alles zouden volbrengen,
naar de steden der menschen komend, zooals veel
de mannen naar elkander met schepen de zee doorsteken,
welke voor zich ook het eiland wel ingericht zouden maken.
Want niet slecht is het en zou alles tijdig opbrengen;
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want er in zijn weiden langs de oevers der grijze zee,
vochtige, weeke; zeer onvergankelijke wijnstokken zouden er zijn
en er in is glad ploegland en een zeer hoog zaadveld, altijd
op de getijden zouden zij maaien, daar een zeer vette grond er onder is.
En er in is een haven met goede reede, waar geen kabel van noode is,
noch om ankersteenen te werpen, noch achtersteventouwen vast te binden,
maar op het strand geloopen een tijd te blijven, totdat hun eigen
zin aanspoort en mee waaien de winden.
Maar aan het hoofd van de bocht stroomt blinkend water
een bron onder uit een hol en rondom populieren groeien.
Daar voeren wij aan land en een god leidde
door de nacht, de duistere, noch werd er voor gelicht te zien,
want een nevel was diep om de schepen en niet de maan
verscheen uit den hemel, maar werd bedekt door wolken.
Toen zag niemand het eiland met zijne oogen,
noch dus de lange golven, rollend naar het land,
zagen wij, aleer de schepen met goed boord aan land liepen.
En in de gelande schepen namen wij neer alle zeilen
en er uit gingen wij ook zelf op de breking der zee
en daar, afgeslapen, wachtten wij den goddelijken Eoos.
En toen de vroeggeborene verscheen, de rozevingerige Eoos,
het eiland bewonderende, doolden wij om daarover.
En op joegen de numfen, dochters van Zeus, den aigisdrager,
geiten, op de bergen legerende, opdat zouden middagmalen de makkers.
Dadelijk gekromde bogen en speren, langbuizige,
namen wij uit de schepen en uiteen, in drieën geordend,
wierpen wij en snel gaf de godheid een toereikende jacht.
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Schepen nu volgden mij twaalf en op elk
kwamen negen geiten en voor mij alleen nam ik er tien uit.
Zoo toen den ganschen dag door tot den ondergaanden zon
zaten wij, ons onthalend op nameloos veel vleesch en zoeten wijn.
Want nog niet was uit de schepen opgeteerd de roode wijn,
maar was er nog in, veel immers in kruiken wij allen
hadden wij geschept, der Kikones heilige stad ingenomen hebbende.
En naar het land der Kukloopen zagen wij, der nabij zijnden,
en de rook en hun eigen stem en van schapen en van geiten.
En toen de zon onderging en de duisternis aankwam,
toen dan gingen wij slapen op de breking van de zee.
En toen de vroeggeborene verscheen, de rozevingerige Eoos,
toen dan ik, een vergadering beleggend, onder allen sprak ik:
‘Gij anderen blijft nu, mijn trouwe metgezellen,
maar ik met mijn schip en met mijn metgezellen
zal heengegaan deze mannen beproeven, welke zij zijn,
of geweldenaars en wild en niet naar wetten levend,
of gastlievend en hun een godvreezende zin is.’
Zoo gesproken hebbende steeg ik op het schip en beval den gezellen
zelf in te stijgen en de achtersteventouwen los te maken.
En zij stegen snel in en op de roeibanken zetten zij zich neer
en op een rij gezeten sloegen zij de grijze zee met de riemen.
Maar toen wij de plaats bereikten, die nabij was,
daar dan op een uithoek zagen wij een hol bij de zee,
hoog, door laurieren overdekt en daar overnachtte
veel vee, schapen en geiten en rondom was een hof
hoog gebouwd met ingegraven steenen
en lange pijnen en eiken, hoog looverige.
En daarin overnachtte een man, een reusachtige, die het vee
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alleen weidde, veraf en niet onder de anderen
ging hij, maar afgezonderd verstond hij goddelooze dingen.
Immers een wonder was hij, een reusachtig, en hij geleek niet
een korenetenden man, maar op een top, een woudrijken,
van hooge bergen, die zich vertoont alleen van de anderen.
Toen dan beval ik de andere getrouwe makkers
daar bij het schip te blijven en het schip te bewaken.
Maar ik, uitgekozen hebbend van de gezellen de twaalf besten,
ging; maar een geitenvellen zak had ik met zwarten wijn,
zoeten, dien mij gaf Maroon, Euanthes' zoon,
priester van Apolloon, die Ismaros beschutte,
omdat wij hem met zijn kind omschermden en zijne vrouw,
schromende, want hij woonde in het boomenrijke heilige woud
van Phoibos Apolloon. Hij nu gaf mij prachtige geschenken:
hij gaf mij van goed gearbeid goud zeven talenten
en gaf mij een mengvat geheel zilveren, maar dan
wijn, in kruiken, twaalf te zamen, dien geschept hebbende,
zoeten, onvermengden, een goddelijken drank, en niet één
wist dien van de slaven noch van de dienaren in huis,
maar hij zelf en zijn gade en een toedeelster, ééne enkele.
En dien, als zij hem dronken, den honingzoeten rooden wijn,
één beker gevuld hebbende op telkens twintig maten waters,
goot hij en een zoete geur geurde van het mengvat,
een goddelijke; dan toch zich ver houden zou niet aangenaam zijn.
Van dien droeg ik, gevuld hebbende een groote zak, en mondkost
in een knapzak; dadelijk toch vermoedde mijn manhaftige ziel
tot een man te zullen komen, bekleed met groote kracht,
ruw, noch wetten wel kennend, noch recht.
En snel kwamen wij tot het hol en niet binnen
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vonden wij hem, maar hij weidde over de weide het vette vee.
En gegaan in het hol bezagen wij alles.
Het vlechtwerk was van kazen zwaar en de horden werden eng
van lammeren en geitjes, en afgezonderd waren allen
gescheiden, afzonderlijk de eerstgeborenen en afzonderlijk de tusschenlingen
en afzonderlijk weder de jongsten, en van wei vloeide over alle vaatwerk,
emmers en nappen, het vervaardigde, waar hij in melkte.
Toen smeekten mij eerst de metgezellen met woorden
van de kazen wegnemende terug te gaan, maar dan
haastig naar het snelle schip, de geitjes en lammeren
de horden uitgedreven hebbende, te bevaren het zilte water;
maar ik luisterde niet - voorwaar, veel voordeeliger ware het geweest opdat hem zelf ik zien mocht en of hij mij gastgeschenken gaf.
Niet dan zou hij den makkers verschenen welgevallig wezen.
En toen, een vuur brandende, offerden wij en ook zelf
van de kazen nemend, aten wij en wachtten hem binnen
gezeten, tot hij aankwam, weidende; en hij droeg een sterken last
van dor hout, opdat dat hem ten avondmaaltijd dienstig was,
en het binnen het hol werpend maakte hij geraas
en wij vreezende ijlden heen naar het binnenste van het hol.
Maar hij dreef in de breede grot het vette vee
alles juist, zooveel hij melkte, maar het mannelijke liet hij buitendeurs,
rammen en bokken, binnen den diepen hof.
Maar dan zette hij vóór een grooten steen, dien omhoog geheven hebbend,
een sterken; niet zouden dien twee en twintig wagens,
stevige, vierwielige, van den bodem hebben geheven;
zoo een groote, steile rots zette hij voor de deur.
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En neergezeten melkte hij de schapen en de blatende geiten
allen naar pas en het jong legde hij onder elke.
En dadelijk de helft stremmend van de witte melk,
in gevlochten manden bereidend, zette hij die neer,
en de helft weer plaatste hij in vaatwerk, opdat die hem
om te drinken voor den nemende zou zijn en hem ten avondmaaltijd dienstig.
Maar toen dan hij zich gespoed had, verrichtend zijne werken,
en toen stak hij een vuur aan en zag en vroeg ons:
‘O vreemdelingen, wie zijt gij? van waar vaart gij vochtige wegen?
Soms om gewin? of hebt gij doelloos gedoold
gelijk roovers over de zee, die dolen,
hun zielen inzettend, kwaad aan anderlanders brengende?’
Zoo sprak hij: maar ons dan werd neergebroken het harte,
van ons, die vreesden de zware stem, en het gedrocht zelf.
Maar ook zoo, hem met woorden antwoordende, sprak ik hem toe:
Wij nu, van Trooie weggedwaalde Achaiers,
door allerhande winden over de groote diepte der zee
huiswaarts strevend, zijn een anderen weg, andere paden
gekomen; zoo wel wilde Zeus beramen.
En krijgslieden van Atreus' zoon Agamemnoon roemen wij te zijn,
wiens roem nu de grootste is onder den hemel,
zoo groot een stad toch heeft hij verwoest en heeft verdorven krijgslieden
vele. Maar wij dan, komende tot uwe knieën
smeken of gij een gastgeschenk verschaft, of ook anderszins
een gave geven moogt, wat der gasten recht is.
Maar ontzie, edelste, de goden, en smeekelingen zijn wij u,
en Zeus is de wreker van smeekelingen en gastvrienden,
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(de gastbeschermer, die vreemdelingen medegeleidt, de eerbiedverdienende.)
Zoo sprak ik en hij antwoordde mij dadelijk met onbarmhartige ziel:
‘Onnoozel zijt gij, vreemdeling, of van verre zijt ge gekomen,
die mij de goden beveelt of te vreezen of te vlieden,
want niet de Kukloopen bekreunen zich om Zeus, den aigisdrager
noch om de zalige goden, daar voorwaar veel sterkeren wij zijn,
En niet zou ik, Zeus' vijandschap vliedend, sparen,
noch u noch uwe metgezellen, zoo niet mijn zin het mij zeide.
Maar zeg mij, waarheen gij, komend, gericht hebt uw goedbewerkte schip,
of ergens op een uithoek of ook dichtbij, opdat ik het verneme.’
Zoo sprak hij, mij beproevende, maar niet ontging hij mij, den veelwetenden,
maar hem ten antwoord sprak ik toe met listige woorden:
‘Ons schip verbrijzelde Poseidaoon, de aardscchudder,
het tegen rotsen werpend, aan het uiteinde van uw land,
het tegen een spits slaande en de wind voerde het uit zee;
maar ik met dezen ben ontvlucht het steile verderf.’
Zoo sprak ik; en hij antwoordde mij niets in zijn onbarmhartigen zin,
maar hij, opgesneld, sloeg aan de gezellen zijne handen
en twee samenpakkend, als jonge honden tegen de aarde
sloeg hij hen; en er uit vloeiden de hersenen naar den grond en bevochtigden de aarde.
En hen lidsgewijze uiteensnijdend bereidde hij zijn avondmaal;
en at als een leeuw op de bergen getogen, - en liet niet over,
ingewand, vleesch en beenderen vol merg.
Maar wij weenende hielden op tot Zeus de handen,
vermetele daden ziende; en radeloosheid had onze ziel.
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Maar toen de Kukloops zijn grooten buik gevuld had
menschenvleesch etend en daarbij onvermengde melk drinkend,
lag hij binnen het hol, zich uitstrekkend door het vee.
Hem nu bedacht ik in mijn manhaftigen geest,
om nader komend, het scherpe zwaard van mijn dij getrokken hebbend,
te wonden tegen de borst, waar het middenrif de lever omgeeft,
met de hand betastend; maar een andere gedachte weerhield mij.
Want daar zouden ook wij zijn omgekomen een snellen ondergang,
want niet zouden wij kunnen van de hooge deur
met onze handen wegstooten den sterken steen, dien hij had tegen gezet.
Zoo toen zuchtende wachtten wij de goddelijke Eoos.
En toen de vroeggeborene verscheen, de rozevingerige Eoos,
en toen stak hij een vuur aan en molk zijn heerlijk vee,
allen naar pas en het jong legde hij onder elke.
Maar toen dan hij zich gespoed had, verrichtend zijne werken,
twee wederom samenpakkend bereidde hij zijn maal.
En gemaaltijd hebbend dreef hij het hol uit het vette vee,
gemakkelijk wegnemend den groten deursteen; maar dan
zette hij dien weer voor, zoo als hij op een pijlkoker een deksel zou zetten.
En met veel getier dreef naar den berg zijn vette vee
de Kukloops. Maar ik werd achtergelaten, kwaad diepzinnende,
of soms ik hem zou doen boeten, en mij roem gaf Athene.
En dit scheen mij in mijn geest het beste plan toe:
van den Kukloops toch lag een groote knods langs de horde,
groen, van olijvenhout, dien had hij uitgesneden, opdat hij hem dragen zou
als hij gedroogd was, en wij vergeleken hem, aanschouwende,
zoo groot als een mast van een schip, een zwarten twintigroeier,
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van een breed vrachtschip, dat aflegt een grooten afstand;
zoo groot was de lengte, zoo groot de dikte te aanschouwen.
Daarvan nu sloeg ik af zooveel als een vadem, er bij zijnde gaan staan,
en legde het den gezellen voor, en af te schaven beval ik,
en zij maakten hem gelijk; maar ik spitste, er bij staande,
de punt en terstond hem vattend wentelde ik hem in brandend vuur.
En hem nu legde ik goed neer, wegbergend onder den mest,
die door het hol uitgespreid lag, zeer rijkelijk veel;
maar de anderen om het lot te werpen gebood ik,
wie zou wagen met mij mede den paal opbeurend,
die te draaien in het oog, wanneer hem zoete slaap zou bereiken.
En zij troffen, die ik ook zelf zou willen gekozen hebben,
vier, maar ik werd als vijfde met hen geteld.
En 's avonds kwam hij, het schoongevachte vee weidende
en dadelijk in het breede hol dreef hij het vette vee
alles juist en niet een liet hij binnen den diepen hof,
òf iets vermoedende òf ook een god heette hem zoo;
maar vervolgens zette hij den grooten steen voor, hem omhoog heffend.
En neer gezeten melkte hij schapen en blatende geiten
alles naar orde en het jong legde hij onder elke.
Maar toen dan hij zich gespoed had, verrichtend zijne werken,
weder twee samenpakkend bereidde hij zijn avondmaal.
En toen sprak ik den Kukloops toe, dicht bij hem staande,
een nap in de handen houdend met zwarten wijn:
‘Kukloops, daar, drink wijn, nu gij gegeten hebt menschen vleesch,
opdat gij ervaart, welk een drank hieraan het schip geborgen had,
het onze; en u nu een plengsel bracht ik, zoo gij mij erbarmend
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huiswaarts zondt, maar gij woedt, niet meer duldbaar.
Drieste, hoe zou iemand anders ook later tot u komen
van de vele menschen? daar gij niet naar pas hebt gedaan.’
Zoo sprak ik en hij nam het aan en dronk uit; en hij genoot vreeselijk,
den zoeten drank drinkend, en vroeg mij een tweede weder:
‘geef mij nog bereidwillig en uwen naam zeg mij
dadelijk nu, opdat ik u een gastgeschenk geve, waarin gij u verheugt,
want ook den Kukloopen brengt de korenschenkende akker
wijn, zwaartrossigen, en hun vermeert dien Zeus' regen,
maar dit is een brok van ambrosia en nektar.’
Zoo sprak hij maar hem schafte ik weder fonkelenden wijn.
Drie maal gaf ik brengend en drie maal dronk hij uit door zijn onwetendheid.
Maar toen den Kukloops om het verstand de wijn was gegaan,
en toen dan sprak ik hem aan met vleiende woorden:
‘Kukloops, gij vraagt mij mijn beroemden naam, maar ik zal dien u
uitzeggen, maar gij, geef mij het gastgeschenk, zooals gij op u naamt.
Niemand is mijn naam; en Niemand noemen mij
moeder en vader en alle andere metgezellen.’
Zoo sprak ik en hij antwoordde mij dadelijk met onbarmhartigen geest:
‘Niemand zal ik het laatste eten onder zijne gezellen,
en de anderen eerst; en dat zal u het gastgeschenk wezen.’
Hij sprak en teruggezonken viel hij achterover; maar dan
lag hij, afbuigend zijn dikken nek; en neer vatte hem
de slaap, aloverweldigend, en den strot uit ijlde wijn
en menschenbrokken, en hij braakte, wijnbezwaard.
En toen dreef ik den paal onder vele asch,
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opdat hij verwarmd zou worden; en met woorden alle makkers
bemoedigde ik, dat mij niet iemand vreezend zou terugwijken.
Maar toen dan dra de olijfhouten paal in het vuur zou
vlam vatten, hoewel groen zijnde, en hij scheen dóór vreeselijk,
en toen bracht ik hem nader uit het vuur, en rondom de makkers
stonden; maar moed blies in een groote daimoon.
En zij den paal vattend, den olijfhouten, scherp aan de punt,
duwden die in het oog en ik (van) boven op geheven,
draaide, zoo als een man boort een scheepsbalk
met een boor en zij van beneden bewegen die met een riem,
aanvattende van weerskanten, en hij loopt voortdurend altijd.
Zoo in zijn oog den vuurgewetten paal houdende,
draaiden wij en het bloed kookte rond om hem, den warm zijnden.
En gansch zijn oogleden rondom en wenkbrauwen, zengde de adem
van den brandenden oogappel en sissen deden hem door het vuur de wortels.
En zoo als een smidsman een grooten akst of een bijl
in koud water doopt, den luid sissenden
hardend - want dat nu is des ijzers kracht zoo siste zijn oog om den olijfhouten paal.
En geweldig luide jammerde hij, - rondom galmde de rots,
en wij vreezende ijlden heen. Maar hij rukte
den paal uit zijn oog, den bevlekten met veel bloed.
Dien dan wierp hij van zich met zijn handen, zinneloos,
maar hij riep de Kukloopen luide, die rondom hem
woonden in holen over de bergtoppen, de windige.
En zij het geschreeuw vernemend, kwamen van hier, van daar,
en staande om het hol vroegen zij, wat wel hem bekommeren mocht:
‘Wat toch, zoo zeer gekweld, Poluphemos, schreeuwdet gij zoo
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door den ambrosischen nacht en maakt gij ons slapeloos?
Er drijft toch niet iemand der sterfelingen uw vee weg tegen uwen wil?
Er doodt toch niet iemand u zelf met list of geweld?’
En hen weer uit het hol sprak toe de sterke Poluphemos:
‘O vrienden, Niemand doodt mij met list en niet met geweld.’
En zij antwoordende spraken gevleugelde woorden:
‘Indien dan niet iemand u geweld doet, den alleen zijnde:
een ziekte van den grooten Zeus is het niet mogelijk te ontvlieden,
maar gij, bid tot uwen vader Poseidaoon, den vorst.’
Zoo zeiden zij heengaande, maar mij lachte het hart,
zooals hem mijn naam misleidde en mijn voortreffelijke list.
En de Kukloops, kreunende en in weeën door de pijnen,
met de handen tastende, nam den steen weg van de deur,
maar zelf zette hij in het voordeursche zich neer, de handen uitstrekkend
of hij soms iemand grijpen mocht, met de schapen gaande buitendeurs;
want zoo onnoozel wel verwachtte hij in zijn geest dat ik wezen zou.
Maar ik beraadslaagde, hoe het het allerbeste zou worden,
of eenige verlossing van den dood voor de metgezellen en voor mij zelven
ik vinden mocht en alle listen en raad weefde ik
als om het leven, want groot kwaad was van nabij.
En dit scheen mij in mijn geest het beste besluit:
mannetjes schapen waren er welgevoede, dichtgewolde,
schoone en groote, viooldonkere wol hebbend;
die drong ik zwijgend tezamen met goedgedraaide twijgen,
op welke de Kukloops sliep, het gedrocht onrecht zinnend,
hen bij drieën nemend; die in het midden droeg een man
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en de beide anderen aan weerszijden gingen, reddende de metgezellen.
En drie schapen droegen elken man; maar ik nu, want een ram was er, van al het vee verreweg de beste, dien aan den rug vattend, onder den ruigen buik mij gekromd hebbend,
lag ik neer; maar met de handen aan de rijkelijke wol
voortdurend omgewend, hield ik mij vast, met uithoudenden moed.
Zoo wachtten toen wij zuchtende den goddelijken Eoos.
En toen de vroeggeborene verscheen, de rozenvingerige Eoos,
en toen dan snelde weidewaarts het mannelijke vee;
maar de vrouwtjes blaatten ongemolken om de horden,
want de uiers waren gezwollen. En de heer door kwade pijnen
verteerd, betastte van al zijn vee de ruggen
van de overeind gerichten: maar dat bemerkte de onnoozele niet,
dat hen onder de borsten der wolachtige schapen gebonden waren.
Het laatste van het vee schreed de ram naar buiten,
door zijn ruigte gedrukt en door mij, den velerlei denkenden.
En hem sprak betastende toe de sterke Poluphemos:
‘Ram lief, wat ijldet gij mij zoo door het hol, de laatste
van het vee; niet voorheen toch gaat gij, achtergebleven bij de schapen,
maar verreweg het eerst weidt gij de zachte bloemen van de weide,
groot stappend, en het eerst tot de stroomen der rivieren komt gij
en het eerst stalwaarts begeert gij heen te keeren,
's avonds; nu echter (zijt ge) het allerlaatste. Mist gij althans soms
het oog van den heer? Hem heeft een slechte man uitgeblind
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met zijn ellendige metgezellen, bedwongen hebbende mijn geest met wijn.
Niemand, dien ik zeg nog niet ontvlucht te zijn zijn ondergang.
Zoo gij eens gelijk van zin waart en toesprekend werd
te zeggen, waar gene mijne woede ontvliedt;
dan zouden hem de hersenen, door het hol herwaarts derwaarts,
van den verbrijzelden, gesprenkeld worden tegen den bodem en mijn hart
zou uitrusten van de rampen, die mij gaf de nietswaardige Niemand.’
Zoo gesproken hebbende zond hij den ram van zich heen naar buiten,
en gegaan een weinig van het hol en van den hof,
maakte ik het eerst van onder den ram mij los en verloste de makkers.
En snel de schapen, gestrektpootige, dik van vet,
dreven wij, veel ons wendende, voort, tot bij het schip
wij kwamen; en welkom aan onze makkers verschenen wij,
wij, die den dood ontvluchtten; maar de anderen betreurden zij, weeklagende.
Maar ik liet niet toe - maar met de wenkbrauwen wenkte ik ieder toe te weenen, maar ik beval snel schoonharige schapen
vele in het schip werpend, te bevaren het zilte water.
En zij stegen snel in en op de roeibanken zetten zij zich neer
en op een rij gezeten sloegen zij de grijze zee met hun riemen.
Maar toen ik zooveel weg was, als men doordringt schreeuwende,
en toen sprak ik den Kukloops toe met zielsnijdende woorden:
‘Kukloops, niet van een lafhartig man zoudt gij de makkers
eten in het gewelfde hol met krachtig geweld.
En maar al te zeer zouden u treffen kwade daden,
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vermetele, daar gij vreemdelingen niet ontzaagt in uw woning
te eten; daarom heeft u Zeus gestraft en de andere goden.’
Zoo sprak ik en hij toen vertoornde zich in zijn hart nog meer
en wierp, afbrekend den top van een grooten berg,
en neer wierp hij dien vóór langs het schip met donkeren steven
(en weinig scheelde het of den spits van het roer had hij bereikt)
en bewogen werd de zee onder den neerkomenden rots.
Maar het schip voerde terug landwaarts een terugbruisende golf
een vloed uit zee, en deed het aan land komen.
Maar ik met mijn handen aanvattende een zeer langen paalboom
stiet buiten langs en de makkers aansporende beval ik
de handen te slaan aan de riemgrepen opdat wij uit den nood ontvluchtten
met het hoofd neerknikkend; en zij voorovergevallen roeiden.
Maar toen dan wij tweemaal zoo veel, de zee doorvarende, verwijderd waren,
en toen sprak ik den Kukloops toe, en rondom de gezellen
met vleiende woorden weerhielden mij van hier en van daar:
‘Drieste, wat toch wilt gij tergen den wilden man?
die ook nu een zoo groot werptuig werpend het schip bracht
weer naar het land en reeds zeiden wij daar om te zullen komen.
En zoo hij een sprekenden of geluidgevenden had gehoord,
zou hij hebben saamgepletterd om de hoofden en de scheepsbalken,
met een puntig rotsblok werpend, want zoo groot werpt hij.’
Zoo zeiden zij maar niet overreedden zij mijn groothartige ziel,
maar hem weder sprak ik toe met wrokkende ziel:
‘Kukloops, zoo u soms een der sterfelijke menschen
van uw oog vraagt de smadelijke blinding,
zeg dan dat Odusseus, de stedenverwoester, het heeft uitgeblind,
de zoon van Laertes, hij die in Ithake zijne woning heeft!’
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Zoo sprak ik en hij jammerende antwoordde mij met een woord:
‘O wee, voorwaar, nu komen over mij voorheengezegde godsspraken.
Er was hier een waarzeggend man, dapper en groot,
Telemos, Eurymos' zoon, die in waarzegging uitmuntte
en waarzeggende oud werd bij de Kukloopen;
die mij zeide dat dit alles volbracht zou worden later,
dat ik door de handen van Odusseus zou missen het gezicht.
Maar altijd eenigen grooten man en schoonen verwachtte ik,
dat hier zou komen, met groote kracht bekleed.
Maar nu hebt gij mij, gering zijnde en nietig en zwak,
het oog geblind, nadat gij mij overweldigdet met wijn.
Maar welaan, hierheen Odusseus, opdat ik u gastgeschenken voorzette
en u geleide te geven aanzet den beroemden aardschudder.
Want van dien ben ik een kind, en mijn vader beroemt hij zich te zijn;
en zelf, zoo hij wil, zal hij mij heelen en niet iemand anders
noch van de zalige goden noch van de sterfelijke menschen.’
Zoo sprak hij, maar ik hem antwoordende sprak tot hem:
‘O dat ik toch van ziel en leven u verstoken makend,
u vermocht te zenden het huis van Ais binnen,
zoo als niet uw oog zal heelen, zelfs niet de aardschudder.’
Zoo sprak ik, maar hij dan tot Poseidaoon, den heer,
bad hij, de handen uitstrekkend naar den hemel, den sterrenrijken:
‘Hoor Poseidaoon, aardomvatter, donkerharige,
zoo waarlijk ik de uwe ben, en mijn vader gij u beroemt te zijn,
geef, dat niet Odusseus, de stedenverwoester, huiswaarts keere,
de zoon van Laertes, hij die in Ithake zijn woning heeft,
maar zoo hem ook het lot is zijn vrienden te zien en te komen
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naar zijn huis, het welgestichte en naar zijn vaderlandschen grond,
laat, rampzalig moge hij komen, verloren hebbend alle metgezellen
op een andermans' schip en vinde rampen in zijn woning.’
Zoo sprak hij biddende en hem hoorde de donkerharige.
Maar hij opnieuw een veel grooteren steen opgeheven hebbend,
wierp dien gedraaid hebbende en hij zette er tegen matelooze kracht.
En neer wierp hij dien achter het schip met donkeren voorsteven,
en weinig scheelde het of den spits van het roer had hij bereikt,
(en bewogen werd de zee onder den neerkomenden rots.
Maar het schip voerde vooruit de golf en deed het aan land komen.)
Maar toen wij dan bij het eiland aankwamen, waar de andere
schepen met goede roeibanken wachtten gezamenlijk en rondom de makkers
zaten treurende, ons verwachtende altijd,
lieten wij het schip, daar gekomen, landen in het zand,
en er uit ook zelf gingen wij op de breking der zee.
En de schapen van den Kukloops uit het gewelfde schip genomen hebbende,
deelden wij, opdat niet iemand mij heenging, missende zijn deel.
En den ram aan mij alleen gaven de makkers met goede scheenplaten
van de verdeeld wordende schapen bijzonder; en hem op het strand
aan Zeus, den donkergewolkten, den Kronos' zoon, die over alles heerscht,
offerend verbrandde ik de schenkels. Maar hij gaf geen acht om de offers,
maar hij peinsde, hoe om zouden komen alle
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schepen met goede roeibanken en mijn trouwe makkers.
Zoo toen den ganschen dag door tot den ondergaanden zon
zaten wij, ons onthalende op onnoemelijk veel vleesch en zoeten wijn;
en toen de zon onderging en de duisternis aankwam,
toen dan gingen wij slapen op de breking van de zee.
En toe de vroeggeborene verscheen, de rozevingerige Eoos,
toen dan de makkers aanzettende beval ik
zelf in te stijgen en de achtersteventouwen los te maken.
En zij stegen snel in, en op de roeibanken zetten zij zich neer
en op een rij gezeten sloegen zij de grijze zee met de riemen.
En van daar verder voeren wij, bedroefd van hart,
blijde uit den dood, verloren hebbende onze metgezellen.
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Van Aiolos en de Laistrugoonen en Kirke
En naar het Aiolos' eiland kwamen wij; en daar woonde
Aiolos, Hippotes' zoon, dierbaar den onsterfelijken goden,
in een drijvend eiland; en rondom het gansche (is) een muur
koperen, onverbrekelijk; en glad loopt op de rots.
Van hem zijn twaalf kinderen in het huis geboren,
zes nu dochteren, en zes zonen, manbare.
Daar gaf hij de dochters aan de zonen, gaden te zijn.
En zij altijd bij hunnen lieven vader en zorgende moeder
maaltijden, en bij hen liggen talloze verkwikkingen;
en de zaal, van braadlucht vol, weerklinkt rondom door gezang,
de dagen, maar de nachten weer bij hunne eerzame echtgenooten
slapen zij in waden en in doorboorde bedden.
En van hen bereikten wij de stad en schoone woningen.
En den ganschen maand deed hij mij liefs en vroeg alles uit,
Ilios en de schepen der Argeiers en de terugkeer der Achaiers;
en ik verhaalde hem alles naar orde af.
Maar toen dan ook ik den weg gans vroeg, en vroeg
mij heen te zenden, weigerde ook gene niet(s) en rustte het geleide toe.
En hij gaf mij, afgevild hebbende, een lederzak van een rund, een negenjarig,
en daar bond hij der bulderende winden wegen in weg;
want genen tot toedeeler der winden maakte Kronos' zoon
èn te bedaren èn op te wekken, wie hij ook wil en in het holle schip bond hij hen toe met een snoer, een blinkend,
(een) zilveren, dat niet iets er door zou waaien, hoe weinig ook.
Maar voor mij zond hij het geblaas van den Zephuros uit, te waaien,
opdat hij voerde de schepen en ons zelven; maar niet dus zou hij
het voleindigen; want wij verdierven door ons eigen onverstand.
Negen dagen nu voeren wij, gelijkelijk nachten en dagen,
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maar in den tienden verscheen het vaderlandsche land,
en reeds zagen wij vurenbezorgenden, dichtbijzijnden.
Toen kwam tot mij zoete slaap, tot den vermoeiden:
want steeds hanteerde ik de schoot van het schip en aan geen ander
gaf ik hem der makkers, opdat sneller wij zouden komen ten vaderlandschen bodem.
Maar zij, de gezellen, met woorden spraken zij tot elkander
en van mij zeiden zij, dat ik goud en zilver huiswaarts bracht,
geschenken van Aiolos, den groothartigen Hippotes' zoon.
En zoo sprak iemand, ziende naar een ander, een naaste:
‘O, wonder, zooals deze dierbaar en in eere is bij alle
menschen tot wier stad en land hij moge komen.
Vele schoone kostbaarheden nu voert hij uit Troie
van de buit, maar wij echter, den zelfden weg volbracht hebbende,
keeren huiswaarts terug, tevens ledige handen hebbende;
en nu gaf hem dit, terwille zijnde aan zijn vriendschap,
Aiolos. Maar welaan zien wij snel, wat dit is,
hoeveel goud (wel) en zilver in den zak is.’
Zoo zeiden zij en de slechte raad der gezellen overwon;
den zak nu maakten zij los en de winden snelden allen er uit;
en gene, ijlings gegrepen hebbende, dreef zeewaarts de orkaan,
de weenenden, weg van het vaderland. Maar ik,
ontwaakt, in mijn edele ziel overdacht ik,
of gevallen uit het schip ik zou omkomen in zee,
of stil zou dulden en nog wezen onder de levenden.
Maar ik duldde het en hield uit en, mij omhuld hebbende,
lag ik in het schip. Maar de schepen werden gevoerd door den boozen orkaan der
winden
wederom naar het Aiolos' eiland en de gezellen zuchtten.
En daar aan land gingen wij en schepten water;
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en ijlings namen de gezellen het middagmaal bij de snelle schepen.
Maar toen van spijs wij geproefd hadden en van drank,
toen dan een heraut als geleide mij gegeven hebbende en een makker,
ging ik naar Aiolos' beroemde woning; en hem trof ik
maaltijdende bij zijne echtgenoote en zijne kinderen.
En gegaan naar de zaal, zetten wij bij de deurposten op den drempel
ons neer; en zij in hun ziel verbaasden zich en ondervroegen:
‘Hoe kwaamt gij, Odusseus? Welke booze daimoon raakte u?
Voorwaar, zorgvuldig zonden wij u heen, opdat gij bereiktet
uw vaderland en huis en zoo ergens u lief was.’
Zoo zeiden zij; maar ik sprak onder hen, mij bedroevende in mijn hart:
‘Mij verblindden slechte gezellen en bij dezen de slaap,
de vreeselijke. Maar geneest het, vrienden; want vermogen is in u lieden.’
Zoo zeide ik met zachte woorden aanvattende.
Maar zij werden stil; en de vader antwoordde met een woord:
‘Ga uit het eiland snel, versmadelijkste der levenden;
want niet is het voor mij recht, te verplegen noch geleide te geven
dien man, die bij de goden gehaat is, de gelukzaligen.
Ga, daar bij de onsterfelijken gehaat, gij dit hier bereikt.’
Zoo gesproken hebbende zond hij heen uit het huis den zwaar zuchtende.
En vandaar voort voeren wij bedroefd van harte.
En verteerd werd der mannen ziel onder het smartelijke roeien
door onze dwaasheid, daar niet meer verscheen een geleide.
Zes dagen nu voeren wij, gelijkelijk nachten en dagen;
maar in den zevenden kwamen wij tot de steile stad Lamos,
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de verpoortige, Laistrugonische, waar de herder den herder
roept, binnendrijvend, maar hij naar buiten drijvend geeft gehoor.
Daar zou een slapeloos man twee loonen verwerven,
het eene runderhoedende, het andere zilverblanke schapen weidende;
want nabij zijn van den nacht en van den dag de wegen.
Daar, toen wij naar den beroemden haven kwamen, waarom een rots,
een ontoegankelijke trof te zijn, door en door van weerszijden
en brekers voorgeworpen, tegenover elkander
steken vooruit in de mond en een smalle ingang is er,
daar richtten zij allen naar binnen de schepen, aan weerszijden gekromd.
Dezen dan werden binnen den hollen haven gebonden
naburig, want nimmer groeide een golf daar in,
noch een groote noch een kleine, maar blanke stilte was rondom;
maar ik alleen hield buiten het zwarte schip
daar op het uiteinde, aan de rots de touwen bindende.
En ik ging staan, naar een uitkijk, een steilen opgegaan;
daar nu vertoonden zich noch van runderen noch van mannen werken,
maar rook alleen zagen wij, van de aarde ijlende.
Toen dan zond ik gezellen voort te vernemen, gaande,
hoedanige mannen zij waren, op de aarde koren etenden,
twee mannen gekozen hebbende, een derde als heraut mede gevende.
En zij gingen, aan land gegaan, een effen weg, waarlangs wagens
stadwaarts van de hooge bergen neervoerden het hout.
En met een meisje troffen zij samen, voor de stad waterhalende,
de forsche dochter van den Laistrugoone Antiphates;
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zij dan ging neer naar een bron, een schoonvlietende,
(Artakië; want van daar brachten zij water naar de stad,)
en zij, bij haar gaande staan, spraken haar toe en vroegen uit,
wie van dezen de koning was en hen beheerschte;
en zij toonde terstond haar vaders hoogbedakte woning.
En zij, toen zij binnenkwamen de beroemde woning en er in een vrouw
vonden zij, groot als een bergtop en zij gruwden van haar.
Maar zij riep snel uit de vergadering den beroemden Antiphates,
haren gade, die dan hun beraamde een jammerlijken ondergang.
Dadelijk één gegrepen hebbende van de gezellen bereidde hij zijn middagmaal,
maar zij tweeën kwamen ijlende in vlucht naar de schepen.
Maar hij maakte geschreeuw door de stad; en zij, het vernemende,
kwamen, de geweldige Laistrugoonen, de een van hier, de andere van daar,
tallooze, niet mannen gelijkende, maar Giganten.
Zij dan van de rotsen met werpsteenen, manslasten,
wierpen zij; en terstond verhief zich een boos gedruisch bij de schepen
van mannen omkomende en schepen mede gebroken wordende,
en visschen gelijk hen doorborende, droegen zij weg een vreugdeloos maal.
Terwijl zij hen verdierven binnen in de haven met vele diepten,
onderwijl ik, het scherpe zwaard getrokken hebbende langs mijn dij,
daarmede hakte ik af de touwen van het schip met donkeren voorsteven.
En snel mijne makkers aansporende, beval ik
zich te storten op de riemgrepen, opdat wij der rampspoed ontvluchtten;
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en zij wierpen allen de zee op, vreezende den ondergang.
En blijde ontvluchtte naar zee de overwelvende rotsen
mijn schip; maar de anderen gezamenlijk kwamen daar om.
En vandaar voort voeren wij bedroefd van harte
blijde uit den dood, de lieve gezellen verloren hebbende.
En naar het Aiaie-eiland kwamen wij; en daar woonde
Kirke, de schoonvlechtharige, vreeselijke godin met menschenstem,
eigen zuster van den verderfzinnenden Aietes;
en beiden waren zij geboren uit Helios, den schijnenden over de sterfelijken,
en uit de moeder Perse, die Okeanos verwekte als kind.
En daar op de breking landden wij met het schip in zwijgen,
in een scheeplegerende haven en een god was gids.
Daar dan uitgestegen, twee dagen en twee nachten lang,
lagen wij, tegelijk in vermoeienis en in smarten onze ziel etende.
Maar toen dan den derden dag vervulde de schoonvlechtharige Eoos,
(en) toen dan ik, mijn lans nemende en het scherpe zwaard,
ging snel van het schip op naar een rondkijk,
of soms werken ik zag van sterfelingen en hun stem vernam.
En ik stelde mij, naar een uitkijk, een steilen, opgegaan,
en mij werd zichtbaar rook vanaf de aarde, de breedwegige,
(in Kirke's woning door dichte wouden en bosch.)
En ik overpeinsde dan in mijn zin en in mijn ziel,
te gaan en te vernemen, daar ik zag heftigen rook.
En zoo scheen het mij den zinnende het gewinzaamste te zijn:
eerst gegaan naar het snelle schip en het strand der zee,
het middagmaal den makkers te geven en uit te zenden om te vernemen.
Maar toen dan ik gaande was nabij het schip, het aan weerszijden gekromde,
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toen dan ontfermde iemand der goden zich over mij, den alleen zijnden,
die er mij een hooggehoornd hert, een groot, naar den weg zelven
zond; hij ging neer rivierwaarts uit de weide des wouds,
zullende drinken, want reeds bedwong hem de kracht van den zon.
Dien dan, den uitkomenden, heb ik in de streng het midden van den rug
getroffen en recht door drong de koperen speer naar buiten;
en hij viel neer in het stof, schreeuwende, en heen vloog de ziel.
En op hem mijn voet zettende, trok ik de koperen speer
uit de wonde; die nu daar nederliggende op de aarde
liet ik; maar ik trok twijgen af en teenen
en een touw, zoo groot als een vadem, welgedraaid van weerskanten,
gevlochten hebbende, bond ik samen de pooten van het geduchte gedierte.
En ik ging, overneks dragende, naar het zwarte schip
op de lans steunende, daar het niet doenlijk was op den schouder
met de eene hand te dragen; want een zeer groot wild was het.
En neer wierp ik het voor het schip, en wekte op de gezellen,
met vleiende woorden gaande nader getreden elken man:
‘O, vrienden, wij zullen immers nog niet ondergaan, hoezeer ons bedroevende,
naar Aides woningen, aleer de toebeschikte dag is aangekomen.
Maar welaan, zoolang in het snelle schip spijs is en drank,
laten wij de spijs gedenken en niet verteerd worden door honger.’
Zoo zeide ik en zij gehoorzaamden snel aan mijn woorden;
en zich onthuld hebbende bij het strand der onvruchtbare zee
bezagen zij het hert, want een zeer groot wild was het.
Maar toen zij hun genoegen hadden, ziende met hunne oogen,
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maakten zij, de handen afgewasschen hebbende, zich eenen luisterrijken maaltijd.
Zoo toen dan den geheelen dag door tot den ondergaanden zon
zaten wij, maaltijden de van onuitsprekelijk veel vleesch en zoeten wijn;
maar toen de zon onderging en de duisternis aankwam,
toen dan legden wij ons te ruste op de breking der zee.
En toen de vroeggeborene verscheen, de rozevingerige Eoos,
oten dan ik, een vergadering belegd hebbende, sprak onder allen:
‘(hoort mij naar mijn woorden, hoewel rampen duldende makkers)
o vrienden, niet toch weten wij waar de duisternis is noch waar de dageraad,
noch waar de zon, de schijnende over de sterfelijken, gaat onder de aarde
noch waar hij op keert; maar overleggen wij snel
of er nog eenige raad is; maar ik meen dat hij er niet is.
Want ik zag naar een uitkijk, een steilen, opgegaan
het eiland, waarom een eindelooze zee is omgelegen,
en zelf ligt het laag; en rook midden in
zag ik met mijn oogen door dichte wouden en gewas.’
Zoo zeide ik; maar hun brak het hart neer,
den gedenkende de daden van den Laistrugoone Antiphates,
en van het geweld van den Kukloops, den stouthartige, der mannen eter.
En zij weenden luid, welige tranen vergietende;
maar er werd immers geen baat voor de weenenden.
Maar ik in tweeën alle gezellen, met goede scheenstukken voorzien,
telde ik en een aanvoerder gaf ik mede met beiden;
die nu voerde ik aan en de anderen Eurulochos, een god gelijkenden.
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En loten in een helm, een gekoperden, schudden wij snel;
en er uit sprong het lot van den groothartigen Eurulochos,
En hij schreed te gaan en te zamen met hem twee en twintig gezellen,
weenende; en ons lieten zij achter weeklagenden.
En zij vonden in de daldiepten de hechte woning van Kirke
uit gepolijste steenen op een rondom uitziende plek.
En daar rondom wolven waren, bergbewonende, en leeuwen,
die zij betooverd had, nadat zij booze middelen gaf.
Ook snelden zij niet aan op de mannen, maar zij dan
met hun lange staarten omkwispelende, gingen zij op staan.
En zoo, wanneer honden om hunnen heer, den van den maaltijdkomenden
kwispelen - want steeds brengt hij verkwikkingen hunner zielzoo om hen wolven,
sterkgeklauwde, en leeuwen
kwispelden; maar zij vreesden, toen zij zagen de geduchte ondieren.
En zij gingen staan in den voorhof der godin, der schoonvlechtharige,
en Kirke hoorden zij binnen, zingende met schoone stem,
een weefsel afgaande, een groot, goddelijk, zooals van godinnen
fijn en bekoorlijk en luistervol de werken zijn.
En voor hen begon de woorden Polites, leider der mannen,
die mij de dierbaarste der makkers was en de liefste:
‘O vrienden, binnen immers afgaande een groot weefsel
zingt eene schoon - en geheel de vloer galmt rondom of een godheid of een vrouw; maar geven wij snel geluid.’
Zoo dan sprak hij, en zij gaven geluid roepende.
En zij, snel uitgekomen, opende de blinkende deuren
en riep hen, en zij te zamen allen volgden in hun onwetendheid;
maar Eurulochos bleef terug, meenende dat het een list was.
En zij zette hen, binnenleidende, neer op leunstoelen en zetels,
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en voor hen kaas en gerstemeel en bleekgeele honing
in Pramneischen wijn roerde zij; en mengde onder de spijze
droevige toovermiddelen, opdat gansch en al zij vergaten het vaderlandsche land.
Maar toen zij het gegeven had en gene het uitgedronken, dadelijk dan
met een staf geslagen hebbende, sloot zij hen weg in zwijnestallen.
En zij hadden van zwijnen de koppen, de stem, de haren
en den bouw, maar hun verstand was standvastig als te voren.
Zoo waren zij nu jammerende weggesloten; en voor hen Kirke
steeneikels en eikels wierp en de vrucht der kornoelje
te eten, zulke als zwijnen, op den grond legerende, altijd eten.
Maar Eurulochos keerde terug naar het snelle schip, het zwarte,
kondschap den gezellen zullende zeggen en hun onzoet ongeval.
En niet één woord kon hij uitspreken, hoewel pogende,
in zijn hart door groote droefenis getroffen; maar hem werden de oogen
met tranen gevuld en jammer vermoedde zijn ziel.
Maar toen dan allen wij op hem verstoord waren, hem uitvragende,
toen van de andere gezellen verhaalde hij af den ondergang:
‘Wij gingen, zooals gij bevaalt, door wouden, stralende Odusseus;
wij vonden in de daldiepten een hechte woning, een schoone,
(uit gepolijste steenen op een rondom uitziende plek)
en daar eene, een groot weefsel afgaande, zong hel,
of een godheid of een vrouw; en zij gaven geluid roepende.
En zij snel uitgekomen opende de blinkende deuren
en riep hen en zij te zamen allen volgden in hunne onwetendheid;
maar ik bleef terug, meenende, dat het een list was.
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Maar zij allen verdwenen gezamenlijk en niemand van hen
verscheen buiten; en lang gezeten keek ik uit.’
Zoo zeide hij; maar ik, mijn zwaard, het zilvernagelige,
wierp ik om mijn schouder, het groote, koperen, en daaróm den boog;
en hem drong ik terug denzelfden weg te geleiden.
Maar hij, met beide handen mijne knieën gevat hebbende, smeekte:
(en weeklagende sprak hij mij gevleugelde woorden toe):
‘Voer mij niet derwaarts tegen mijn wil, godgevoede, maar laat mij hier;
want ik weet, dat noch zelf gij zult keeren, noch iemand anders
zult terugvoeren uwer gezellen. Maar met dezen snel
laten wij vluchten; want nog zouden wij ontkomen den boozen dag.’
Zoo zeide hij; maar ik sprak hem antwoordende toe:
‘Eurulochos, voorwaar blijf gij daar op deze plaats,
etende en drinkende bij het holle schip, het zwarte;
maar ik zal gaan; een krachtige is voor mij de noodzaak.’
Zoo gesproken hebbende ging ik van het schip op en van de zee.
Maar toen ik dan, gaande door de heilige dalen,
zou komen naar Kirke's, der toovermiddelen rijke, groote woning,
daar kwam mij Hermeias, de gouden stafdrager, tegen,
den gaande naar de woning, hij eenen jongen man gelijkende,
een eersten baard dragende, wiens jeugd het aanvalligste;
hij dan groeide mij in de hand en sprak een woord en zeide:
‘En waarheen weer, o ongelukkige, gaat gij alleen door de bergspitsen,
der streek onkundig zijnde? en uwe gezellen zijn hier in Kirke's huis
gesloten als zwijnen dichte bergplaatsen hebbende.
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Komt gij, hen te verlossen herwaarts? maar ik zeg, dat ook gij
zelf niet zult terugkeeren, maar blijven zult gij, waar de anderen zijn.
Maar welaan dan, uit uwe rampen zal ik u verlossen en behouden;
(ziehier, dit goede middel bezittend moet gij naar het huis van Kirke
gaan, welke kracht u zou afweren den boozen dag.)
En alle snoode uitdenksels zal ik u zeggen van Kirke:
zij zal u bereiden een mengbrei en zal toovermiddelen werpen in de spijze.
Maar ook zoo niet zal zij u kunnen betooveren; want niet zal het gedoogen
het goede middel, dat ik u geven zal, en zeggen zal ik alles.
Wanneer Kirke u slaat met de zeer lange staf,
dan hebt gij, het scherpe zwaard getrokken hebbende van uw dij,
op Kirke toe te snellen, als haar te dooden begeerende.
Maar zij, u vreezende, zal aanzoeken te bed te gaan.
Dan moet gij vervolgens niet meer afwijzen het bed der godin,
opdat zij u verlosse, de gezellen en u zelf verplege,
maar gij moet haar gebieden der gelukzaligen grooten eed te zweren,
geen enkele booze ramp tegen u zelf te zullen beramen verder,
opdat zij u niet, ontbloot, laf en onmannelijk make.’
Zoo dus gesproken hebbende, verschafte mij het middel de Argosdooder,
uit de aarde het trekkende, en de aard ervan wees hij mij;
aan den wortel zwart was het, maar op melk gelijkend de bloem;
en moolu noemen het de goden en moeilijk is het te graven,
(voor sterfelijke mannen althans; maar goden vermogen alles.)’
Hermeias nu ging daarop heen naar den hoogen Olumpos
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het eiland over, het boschrijke, maar ik naar het huis van Kirke
ging; en veel ontroerde het hart mij, den gaanden.
En ik ging staan in den voorhof der godin, der schoonvlechtharige;
daar staande riep ik en de godin hoorde mij mijne stem.
En zij, snel uitgekomen, opende de blinkende deuren
en riep mij, maar ik volgde bekommerd van harte.
En zij zette mij, binnenleidende op een zetel, een zilvernageligen,
(een schoonen, versierden, en er onder was een schabel voor de voeten,)
en bereidde mij een mengbrei in gouden beker, opdat ik drinken zou,
en erin wierp zij toovermiddelen, kwaad zinnende in haar ziel.
Maar toen zij het gegeven had en ik uitgedronken, - en niet betooverde zij mij met haren staf geslagen hebbende, zeide zij een woord en sprak:
‘ga nu stalwaarts; leger u onder de anderen, uw gezellen.’
Zoo zeide zij; maar ik, het scherpe zwaard getrokken hebbende van mijn heup,
snelde op Kirke aan, als te dooden begeerende.
Maar zij met een grooten schreeuw liep onder toe en vatte mijne knieën
en jammerende sprak zij mij gevleugelde woorden toe:
‘Wie en van waar zijt gij der mannen? Waar is uw stad en ouders?
Verbazing heeft mij ingenomen, hoe gij, gedronken hebbende deze middelen, geenszins
werd betooverd.
Want geen een, geen enkele andere man verdroeg deze middelen,
die ze dronk en als zij eerst doorgingen de wering der tanden.
Maar u is in uw bezit een onbekoorbaar verstand.
Zijt gij soms Odusseus, de veelgezworvene? van wien mij altijd
sprak, dat komen zou, de gouden stafdrager, de Argosdooder,
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op zijn terugkeer uit Troie met het snelle schip, het zwarte.
Maar welaan dan, leg in de scheede het zwaard, en wij beiden dan,
laten wij ons bed betreden, opdat vereend
door bed en omgang wij vertrouwen elkander.’
Zoo zeide zij, maar ik sprak haar antwoordende toe:
‘O Kirke, hoe toch heet gij mij, u zacht te wezen?
die mij tot zwijnen hebt gemaakt in uw huis mijne makkers,
en mij zelven hier houdende, listen zinnende, aanzoekt
naar het slaapvertrek te gaan en uw bed te betreden,
opdat gij mij ontbloot laf en onmannelijk maken moogt.
Maar niet zou ik willen uw bed betreden,
zoo gij mij niet ondernaamt, godin, een grooten eed te zweren,
geen enkele booze ramp tegen mij zelven te zullen beramen verder.’
Zoo zeide ik, en zij zwoer daarop dadelijk, gelijk ik beval.
Maar toen zij gezworen had en geëindigd den eed,
toen dan heb ik betreden het bed van Kirke, de overschoone.
En dienaressen dan bemoeiden zich zoolang in de woning,
vier, die haar in het huis werksters zijn,
(en geboren dan worden zij uit bronnen en van wouden
en uit heilige stroomen, die zeewaarts voortstroomen.)
Van deze wierp de eene in de zetels dekkleeden, schoone,
purperen, boven op, en er onder legde zij doeken;
en de andere voor de zetels breidde tafels uit,
zilveren, en daarop zette zij gouden korven;
en de derde in een mengvat kostelijk zoeten wijn mengde
zoeten, in een zilveren en verdeelde gouden bekers;
en de vierde droeg water en stak vuur aan,
veel onder een grooten drievoet; en verwarmd werd het water.
Maar toen dan kookte het water in het fonkelende koper,
in een kuip mij gezet hebbende, waschte zij mij, uit den grooten drievoet,
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zielsbekorend mengende, over hoofd en schouders af,
totdat zij mij vermoeienis, de zielsverterende, wegnam uit de leden.
Maar toen zij mij gewasschen en gezalfd had met vette olie,
wierp zij mij een mantel om, een schoonen, en een hemd
en zette mij, naar binnen voerende, op een zetel, zilvergenagelden,
(een schoonen, gesierden; en er onder was een schabel voor de voeten,
en handewaschwater goot een dienares, brengende uit met een kan
een schoone, goudene boven een zilveren bekken,
te wasschen en voor mij breidde zij een gepolijste tafel uit.
En brood zette de achtbare huishoudster mij voor, aandragenden,
spijzen vele bijzettende, toedeelende van het aanwezige,)
en verzocht mij te eten; maar niet behaagde het mijn ziel,
maar ik zat neer, aan andere dingen denkend en rampen voorzag mijn ziel.
Maar Kirke, toen zij mij bemerkte, zittende en niet ter spijze
mijne handen brengende en akelige droefheid hebbende,
dichtbij gaande staan, sprak zij mij gevleugelde woorden toe:
‘Hoe toch zoo, Odusseus, zit gij neer gelijk aan een stemmelooze,
uw ziel etend, en raakt voedsel aan noch drank?
Vermoedt gij soms eenige andere list? Maar niet meer moet gij
vreezen, want reeds heb ik u bezworen den krachtigen eed.’
Zoo zeide zij, maar ik sprak haar antwoordende toe:
‘O, Kirke, welke man toch, die behoorlijk was,
zou eer durven proeven spijs en drank,
voor verlost te hebben zijn vrienden, en voor oogen hen gezien te hebben;
maar zoo dan welgezind te drinken en te eten gij aanzoekt,
verlos hen, opdat met mijn oogen ik zie mijn trouwe makkers.’
Zoo zeide ik; maar Kirke was door het vertrek uit gegaan,
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de staf houdende in hare handen; en de deuren ontsloot zij van het zwijnekot,
en dreef hen uit, gelijkend op mestvarkens, negenjarige.
Zij dan gingen staan tegenover haar en zij, door hen
gaande, smeerde op elk een ander toovermiddel.
En van hun ledematen stortten de haren, die vroeger deed groeien
het verderfelijke toovermiddel, dat hun verschafte de heerscheres Kirke;
en mannen weer werden zij, jonger dan te voren zij waren
en veel schoonere en grootere om aan te zien.
En mij herkenden gene en groeiden mij in de hand een ieder,
en allen besloop een smachtend schreien, en rondom het huis
vreeselijk weerklonk. En de godin erbarmde zich ook zelve.
En zij, dicht bij mij staande sprak mij toe, de goddelijke der godinnen:
‘Godgeboren Laertes' zoon, veelzinnende Odusseus,
ga nu naar het snelle schip en het strand der zee.
Het schip dan allereerst trekt landwaarts,
en brengt de have in holen en al het getuig;
en kom zelf terug en voer uwe trouwe makkers mede.’
Zoo zeide zij, maar mij nu werd overreed de manhaftige ziel;
en ik schreed te gaan naar het snelle schip en het strand der zee.
Ik vond daarop bij het snelle schip de trouwe gezellen,
deerlijk klagende, welige tranen vergietende.
En zoo, wanneer buiten verblijvende kalveren rondom koeien der kudde,
die gaan naar de stal, als van het weidegras zij werden verzadigd,
allen tegelijk huppelen op hen af en niet meer de heiningen
weerhouden hen, maar luide loeiende omloopen zij
de moeders, zóó mij gene, toen zij mij zagen met hunne oogen,
(tranenvol stroomden zij aan en hun docht dan de ziel
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zoo te zijn, alsof zij hun vaderland bereikten en de stad zelve
van het rotsig Ithake, waar zij opgroeiden en geboren werden.)
En jammerende spraken zij mij gevleugelde woorden toe:
‘Over u den keerenden, godgeborenen, verheugen wij ons zoo,
als zoo wij naar Ithake kwamen, den vaderlandschen grond.
Maar welaan, van de anderen, de gezellen, zeg ons af den ondergang.’
Zoo zeiden zij; maar ik sprak toe met weeke woorden:
‘Laten wij dan allereerst het schip optrekken landwaarts,
en de have in holen brengen en al het getuig;
maar zelf spoedt u mij allen te zamen te volgen,
opdat gij ziet de gezellen in de heilige woningen van Kirke
drinkende en etende; want overvloedig hebben zij.’
Zoo zeide ik, en zij gehoorzaamden snel mijne woorden;
maar Eurulochos weerhield mij alleen alle gezellen,
en zeggende sprak hij gevleugelde woorden hen toe:
‘Ah, rampzaligen, waarheen gaan wij? wat begeert gij die rampen?
naar Kirke's huis neer te gaan, die allen
of zwijnen of wolven zal maken, of leeuwen,
die wij haar het groote huis bewaken zouden ook in nooddwang;
zooals de Kukloops deed, toen hem de hofstee bereikten
onze makkers en mede volgde de vermetele Odusseus;
want door diens overmoed zijn ook gene omgekomen.’
Zoo zeide hij; maar ik in mijn zin overpeinsde,
getrokken hebbende het langsnedig zwaard van de dikke zijde,
daarmede hem afslaande het hoofd, ter aarde te werpen,
ook hoewel hij een aangehuwde was van zeer nabij. Maar de gezellen
met vleiende woorden weerhielden mij de een van hier, de ander van daar:
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‘Godgeborene, deze nu zullen wij laten, zoo gij beveelt
(hier bij het schip blijven en het schip te beschermen;)
maar ga ons voor naar de heilige woningen Kirke's.’
‘Zoo zeggende gingen zij van het schip op en van de zee.
En ook Eurulochos was bij het holle schip niet achtergelaten,
maar volgde; want hij vreesde mijne ontzettende berisping.
En zoo lang baadde de andere gezellen in haar huis
Kirke zorgvuldig en zalfde met vette olie,
en om dan wierp zij kroeze mantels en hemden;
en wel maaltijdende troffen wij allen aan in de zalen.
En zij, als zij elkander zagen en herkenden tegenover elkaar,
weenden zij klagende en rondom steunde het huis.
En zij, dichtbij staande, sprak mij toe, de goddelijke der godinnen:
(Godgeboren Laertes'zoon, veelzinnende Odusseus;)
niet meer nu wekt welig geween op; ik weet ook zelve
zoowel hoevele rampen op zee gij leedt, op de vischrijke,
als ook hoeveel vijandige mannen schaadden op het vasteland.
Maar welaan, eet voedsel en drinkt wijn,
totdat wederom moed gij in uw borst krijgt,
als toen het eerst gij verliet den vaderlandschen grond
van rotsig Ithake; maar nu zijt gij krachteloos en moedeloos,
altijd de doling, de moeizame, gedenkend; en nooit is u lieden
het gemoed in opgeruimdheid, daar voorwaar zeer veel gij hebt geleden.’
Zoo zeide zij en ons werd weer overreed de manhaftige ziel.
Daar nu, alle dagen tot een voleindigd jaar,
zaten wij maaltijdende van onuitsprekelijk veel vleesch en zoeten wijn;
maar toen dan het jaar er was en om waren gekeerd de getijden,
(terwijl de maanden vergingen en rondom de lange dagen waren volbracht)
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toen dan mij naar buiten roepende, zeiden de trouwe gezellen:
‘daimonische, nu eindelijk gedenk het vaderlandsche land,
zoo u van godswege toegezegd is, behouden te worden en te komen
naar uw huis, het hooggedakte, en naar uw vaderlandschen grond.’
Zoo zeiden zij en mij werd overreed de manhaftige ziel.
Zoo zaten toen wij, den geheelen dag door tot den ondergaanden zon
neer, maaltijdende van onuitsprekelijk veel vleesch en zoeten wijn;
maar toen de zon onderging en duisternis aankwam,
legden zij zich ter ruste in de zalen, de schaduwrijken,
maar ik, bestegen hebbende van Kirke het overschoone bed,
bij hare knieën smeekte, en de godin hoorde mij naar mijn stem;
en zeggende sprak ik haar gevleugelde woorden toe:
‘O Kirke, volbreng mij de belofte, die gij op u naamt,
mij huiswaarts te zullen zenden; en mijn ziel snelt mij reeds aan,
en van de andere gezellen, die mij verteren mijn hart,
om mij weeklagende, als soms gij verre zijt.’
Zoo zeide ik, maar zij antwoordde dadelijk, de goddelijke der godinnen:
‘Godgeboren Laertes' zoon, veelzinnende Odusseus,
niet meer nu blijft onwillig in mijn huis.
Maar een anderen weg moet eerst gij volbrengen en komen
naar Aides' woningen en van de geduchte Persephoneia,
de ziel zullende bevragen van den Thebaier Teiresias,
den blinden ziener, wiens verstand standvastig is.
Hem, ook gestorven, gaf verstand Persephoneia,
om alleen bezield te wezen; maar de anderen, als schaduwen ijlen zij.’
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Zoo zeide zij; maar mij werd neergebroken het hart,
en ik weende in het bed gezeten en nu mijn hart niet
wilde leven nog en zien het licht der zon.
Maar toen ik weenende en mij wentelende verzadigd was,
toen dan haar met woorden antwoordende, sprak ik toe:
‘O, Kirke, wie toch zal dien weg vóórgaan?
en naar Ais' huis is nog niemand ooit gekomen met het zwarte schip.’
Zoo zeide ik en zij antwoordde dadelijk, de goddelijke der godinnen:
‘Godgeboren Laertes' zoon, veelzinnende Odusseus,
niet moet u verlangen naar een leidsman bij het schip deren;
maar de mast opgesteld en de zeilen uitgespreid hebbende
moet gij neerzitten; en het schip zal u het geblaas van Boreas voort voeren!
Maar als dan met het schip door den Okeanos gij zijt door-gegaan,
waar een strand (is), een laag, en wouden van Persephoneia,
lange peppels en wilgen, vruchtverdervende,
daar hebt gij het schip te landen bij den Okeanos, den diepkolkigen,
en zelf naar Ais' huis te gaan, naar het nevelige.
Daar stroomen in den Acheroon, de Phlegethoon
en de Kookutos, die dan van de Stux een afbrok is,
een rots, en een samenstrooming van twee rivieren luidbruisende;
en daar vervolgens, held, geschoven dicht er aan, zooals ik u beveel,
hebt gij een kuil te graven van elleboogslengte hier en daar,
en om die een plengoffer te gieten voor alle dooden,
eerst met honingmengsel, en daarna met zoeten wijn,
ten derde weer met water, en erop wit gerstemeel te strooien.
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En veel te smeeken der dooden krachtelooze hoofden,
gekomen naar Ithake een onvruchtbare koe, welke maar de beste is,
te zullen offeren in uw huis en den brandstapel te zullen vullen met goede dingen;
en Teiresias afzonderlijk een ram te zullen offeren, hem alleen,
een alzwart, dat uitsteekt onder uwe schapen.
Maar als met geloften gij gesmeekt hebt de beroemde volkeren der dooden,
dan hebt gij een schaap, een ram te slachten, en een vrouwelijk, een zwart,
naar de duisternis ze wendend, maar zelf moet gij u veraf wenden,
strevende naar de stroomen der rivier; en daar vele
zielen zullen komen van dooden afgestorvenen.
Dan vervolgens hebt gij de gezellen aan te zetten en te nopen
de schapen, die dan neerliggen, gekeeld door meedoogenloos koper,
gevild hebbende, te verbranden en daarbij te bidden tot de goden,
den geweldigen Aides en de vreeselijke Persephoneia;
en zelf het scherpe zwaard getrokken hebbende van uw heup,
moet gij neerzitten en niet toelaten der dooden krachtelooze hoofden
het bloed nader te komen, aleer Teiresias gehoord te hebben.
Daar zal u dadelijk de ziener komen, leider der lieden,
die u zeggen zal den weg en de maten der tocht
en den terugkeer, hoe over de zee gij komen zult, de vischrijke.’
Zoo zeide zij, en dadelijk kwam de goudentroonende Eoos.
En met een mantel en een hemd ter kleeding omkleedde zij mij;
en zelve in een zilverblanken mantel een grooten, kleedde zich de nymf
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in een dunne en liefelijke, en een gordel legde zij zich om het middel,
een schoone, goudene en op het hoofd legde zij een sluier.
Maar ik het huis doorgaande zette de gezellen aan,
met vleiende woorden nader getreden elken man:
‘Niet meer nu slapende geniet den zoeten slaap,
maar gaan wij; nu toch beduidde het mij de eerbiedwaardige Kirke.’
Zoo zeide ik; en hun werd overreed de manhaftige ziel,
Maar ook zelfs vandaar niet voerde ik rampeloos weg de gezellen.
En een zekere Elpenor was er, de jongste en niet te zeer
krachtig in den oorlog noch in zijn verstand beraden,
die mij afgezonderd van de gezellen in de heilige woning Kirke's
koelte begeerend zich had neergelegd wijnbezwaard,
en van de zich bewegende makkers het gedruisch en gedreun gehoord hebbende,
rees hij plotseling op en vergat in zijn geest
wederom neer te dalen, gaande naar de lange trap,
maar recht uit van het dak viel hij en hem brak de nek
uit de wervels en de ziel ging naar Ais' woning neer.
En onder hen, de gaanden, sprak ik het woord:
‘gij zegt nu wellicht huiswaarts naar het lieve vaderland
te gaan; maar een anderen weg bepaalde ons Kirke
naar de woningen van Aides en de vreeselijke Persephoneia,
om de ziel te bevragen van den Thebaier Teiresias.’
Zoo zeide ik; en hun brak neer het hart,
en neergezeten daar weeklaagden zij en rukten uit de haren;
maar er geschiedde immers geen baat den jammerenden.
Maar toen dan naar het snelle schip en het strand der zee
wij gingen, treurende, welige tranen vergietende,
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onderwijl dan heen gaande bond Kirke bij het zwarte schip
een mannelijk schaap vast en een vrouwelijk, een zwart,
gemakkelijk voorbijgegaan; wie zou een god, een niet willende,
met de oogen zien, den òf her òf derwaarts gaande.
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Doodenbezwering
Maar toen wij naar het schip waren afgegaan en naar de zee,
trokken wij allereerst het schip in de heilige zee
en legden den mast en de zeilen in het zwarte schip,
en de schapen genomen hebbende deden wij er in gaan, en er op ook zelf
gingen wij, treurende, een welige traan vergietende.
En ons nu, achter het schip met lazuurblauwen steven
zond een gunstigen vaarwind, zeilvullend, een goeden gezel,
Kirke met schoon opgevlochten haren, de geduchte godin met menschelijke stem.
En toen wij alle tuig bezorgd hadden over het schip,
zaten wij neer en dat richtten de wind en de stuurman.
En van het den ganschen dag de zee doorvarende waren de zeilen gespannen,
(en de zon ging onder en beschaduwd werden all straten)
en het kwam tot het uiteinde van den diepstroomenden Okeanos.
En daar was van de Kimmerische mannen het land en de stad
in nevel en wolken gehuld en nooit op hen
ziet de lichtende zon met zijn stralen neder,
niet als hij gaat naar den sterrenrijken hemel,
niet als hij wederom naar de aarde van den hemel zich voortwendt,
maar een doodsche nacht is gestrekt over de rampzalige stervelingen.
Het schip dan lieten wij, daargekomen, landen en er uit het vee
namen wij en zelf nu langs den stroom van den Okeanos
gingen wij, tot wij bij de plek kwamen, die Kirke had aangeduid.
Daar hielden Perimedes en Eurulochos
de offerdieren, maar ik het scherpe zwaard getrokken hebbende van mijn zijde,
groef een kuil omstreeks een el daar en daar.
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En om dien heen een plengoffer goot ik voor alle dooden,
eerst met honingmengsel, en dan met zoeten wijn,
ten derde weder met water, en daarover wit meel strooide ik.
En veel bad ik der dooden krachtelooze hoofden,
gekomen naar Ithake, een onvruchtbare koe, die maar de beste,
te zullen offeren in mijn huis en den offerhaard met kostelijks te zullen vullen,
en voor Teiresias afzonderlijk een schaap te zullen offeren, voor hem alleen,
een alzwart, dat uitstak onder onze kudden.
En toen hen met gebeden en smeekingen, de scharen der schimmen
ik had gesmeekt, sneed ik de schapen, gevat hebbende, den hals af
neer in den kuil en het zwarte bloed stroomde en zij verzamelden zich,
de zielen, onder uit den Erebos der afgestorvenen,
bruiden en jongelingen en veelbeproefde grijsaards
en maagden, teedere, een jongbedroefd gemoed hebbende,
en velen gewond door de gekoperde lansen,
mannen, in den oorlog gesneuveld bebloede wapens dragende.
Zij in grooten getale om de kuil zwermden van alle zijden,
onder vreeselijk gekrijsch en bleeke angst beving mij.
Toen dan vervolgens, mijn metgezellen aangespoord hebbende, beval ik
het vee, dat al neerlag, gekeeld door het onbarmhartige koper,
gevild hebbende te verbranden en daar te bidden tot de goden,
tot den machtigen Aides en de geduchte Persephoneia.
En zelf het scherpe zwaard getrokken hebbende van mijn zijde,
zat ik neer en liet niet der dooden krachtelooze hoofden
het bloed naderkomen aleer van Teiresias gevraagd te hebben.
En het eerst van Elpenor kwam de ziel, van mijnen metgezel,
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want nog niet was hij begraven onder den wijdwegigen grond,
want zijn lijk in Kirke's woning lieten wij achter
onberouwd en onbegraven, daar een andere moeite drong.
Dezen nu beweende ik, hem ziende, en erbarmde mij,
en tot hem sprekende zeide ik gevleugelde woorden:
‘Elpenor, hoe kwaamt gij onder de schemervolle duisternis?
gij kwaamt er eerder te voet gaande dan ik met het donkere schip.’
Zoo sprak ik, maar hij jammerend antwoordde mij met een zeggen:
‘Goddelijke zoon van Laertes, veelzinnende Odusseus,
van een daimoon verblindde mij de kwade beschikking en een onuitsprekelijke slaap;
in de woning van Kirke neergelegerd, dacht ik niet
terug af te dalen gaande naar den hoogen trap,
maar recht van het dak viel ik en de nek
brak mij uit de wervels en de ziel ging neer Hadeswaarts.
Maar nu smeek ik u bij de achtergeblevenen die niet hier zijn,
bij uwe gade en vader die u grootbracht, klein zijnde,
en bij Telemachos, dien alleen gij in uw huis achterliet,
want ik weet dat gij van hier gaande het huis uit van Aides
naar het eiland Aiaia zult houden uw goedgebouwd schip,
daar dan spoor ik u aan, vorst, mijner te gedenken,
laat mij niet onberouwd en onbegraven achter als gij gaat,
u verwijderend, opdat ik u niet een aanstoot bij de goden worde,
maar verbrandt mij met mijne wapenen, al die mij zijn,
en hoop voor mij een teeken op bij het strand der grijze zee
van een ongelukkig man, ook den lateren te vernemen.
Volbreng dat voor mij en steek op den grafheuvel de roeispaan
waarmede ik ook levend roeide onder mijne makkers.’
Zoo sprak hij, maar ik antwoordende sprak hem toe:
‘Dat voor u, o ongelukkige, zal ik voleindigen en verrichten.’
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Wij beiden nu zoo elkander met pijnlijke woorden toesprekende,
zaten neer, ik afgezonderd bij het bloed, mijn zwaard houdende,
en anderzijds de schim van mijn metgezel sprak veel.
En aan kwam de ziel mijner moeder, der afgestorvene,
Autolukos' dochter, des groothartigen, Antikleia,
die levend ik achter liet, gaande naar de heilige Ilios.
Haar nu ziende weende ik en erbarmde mij in mijn gemoed,
maar ook zoo liet ik haar niet eerder, hoe zwaar ook treurende,
het bloed naderkomen, aleer Teiresias gevraagd te hebben.
En aan kwam de schim van den Thebaier Teiresias,
een gouden staf dragende en mij kende hij en sprak mij toe:
‘Goddelijke zoon van Laertes, veelzinnende Odusseus,
waarom toch nu, het licht der zon verlaten hebbende,
zijt gij gekomen, opdat gij ziet dooden en een vreugdeloos oord.
Maar wijk weg van den kuil en houd af het scherpe zwaard,
opdat van het bloed ik drinke en u onfeilbaars zegge.’
Zoo sprak hij en ik teruggeweken stiet het zilvernagelig zwaard
in de scheede neer; maar hij, als hij had gedronken het zwarte bloed,
toen dan sprak hij mij met woorden toe, de voortreffelijke, betrouwbare waarzegger:
‘Den terugkeer zoekt gij, den honingzoeten, stralende Odusseus;
maar die zal u bezwaarlijk maken de god; want niet meen ik,
dat gij ontgaan zult den aardschudder, die u wrok neerlegde in zijn ziel,
vertoornd, dat gij hem zijn zoon hebt uitgeblind.
Maar nog, voorwaar, ook zoo, hoewel rampen lijdend, zoudt gij terugkeeren,
zoo gij wilt uwe ziel inhouden en van uw metgezellen,
zoodra gij naderbrengt uw goedbewerkt schip
bij het eiland Thrinakia, de violetkleurige zee ontvluchtende,
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en de grazende runderen vindt en de forsche schapen
van Helios, die alles aanziet en alles aanhoort.
Zoo gij deze ongedeerd laat en aan den terugkeer denkt,
ook dan zoudt gij allen nog naar Ithake keeren, hoewel rampen lijdende,
maar zoo gij hen rooft, verzeker ik u den ondergang,
uw schip en uwen metgezellen en zelf, zoo gij al ontkomt,
laat, ongelukkig zult gij keeren, alle metgezellen verloren hebbende
op een vreemd schip, en gij zult rampen vinden in uw huis,
overmoedige mannen, die uw leeftocht verteren,
wervende om uwe godengelijke gade en bruidgeschenken willende geven.
Maar, voorwaar, hun geweld zult gij afwreken terugkeerend,
maar wanneer gij de minnaars in uwe woning
hebt gedood, òf door list òf openlijk met scherp koper,
ga dan vervolgens, genomen hebbende een welpassenden riem,
totdat gij hen bereikt, welke mannen de zee niet kennen,
noch met zoutkorrels gemengde spijs eten,
noch kennen zij u de roodwangige schepen,
noch de goedpassende riemen, die vleugels voor de schepen zijn.
En een teeken zal ik u zeggen, zeer duidelijk en niet zal het u ontgaan:
wanneer dan met u samengetroffen een ander reiziger,
zegt, dat gij een kafverderver draagt op den glanzenden schouder,
dan moet gij, in de aarde gestoken hebbende den goedgevoegden riem,
schoone offers verricht hebbende aan Poseidoon, den vorst,
een ram en een stier en de bespringer der varkens, een ever,
naar huis weggaan en verrichten heilige hekatomben
aan de onsterfelijke goden, die den wijden hemel bewonen,
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aan allen zeer achtereen. En de dood zal voor u zelf uit zee
komen, zacht geheel en al, die u doodt
onder welvarenden ouderdom gedrukt, en rondom de lieden
zullen welvarende zijn, en dit zeg ik u zonder falen.’
Zoo sprak hij, maar ik antwoordende sprak hem toe:
‘Teiresias, dat dan dus hebben toegesponnen de goden zelf.
Maar welaan, zeg mij dit en verhaal het af nauwkeurig:
hier zie ik de ziel van mijne moeder, de afgestorvene,
en zij stilzwijgend zit dichtbij het bloed en haren zoon
wilde zij niet aanzien noch toespreken,
zeg mij, vorst, hoe zou zij mij herkennen, den hier wezenden?’
Zoo sprak ik en hij sprak mij antwoordende dadelijk toe:
‘Een gemakkelijk woord zal ik zeggen en in de ziel leggen
al wien gij toelaat van de doode afgestorvenen
het bloed nader te komen, hij zal u zonder falen berichten,
maar wien gij het misgunt, hij zal teruggaan achteruit.’
Zoo gesproken hebbende ging hij het huis van Aides binnen,
de ziel van den vorst Teiresias, nadat zij de godspraken had afgezegd.
Maar ik wachtte daar op de plaats, tot mijne moeder
aankwam en het donkerkleurige bloed dronk en dadelijk kende zij mij
en weeklagende sprak zij mij gevleugelde woorden toe:
‘Mijn kind, hoe kwaamt gij onder de nevelige duisternis,
levend zijnde, zwaar toch is dit voor de levenden te zien,
(want in het midden zijn groote rivieren en geduchte stroomen,
den Ookeanos het eerst, die geenszins is over te steken
te voet zijnde, indien iemand niet heeft een goedgewerkt schip)
of nu dan van Troie dwalen de komt gij hier
met schip en metgezellen langen tijd? en kwaamt nog niet
naar Ithake noch zaagt gij in uw huis uwe vrouw?’
Zoo sprak zij, maar ik sprak haar, antwoordende, toe:
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‘Mijne moeder, de nood voerde mij neer naar den Aides,
een godspraak zullende vragen aan de ziel van den Thebaier Teiresias.
Want nog niet kwam ik het Achaische (land) en nog niet ons
land betrad ik, maar altijd jammer hebbende, heb ik gezworven
van dat ik voor het eerst volgde den goddelijken Agamemnoon
naar de paardenrijke Ilios, opdat ik met de Trooers strijden zou.
Maar welaan zeg mij dit en verhaal het nauwkeurig af,
welke godin nu van den wijdneervleienden dood
heeft u overweldigd? òf een lange ziekte, òf heeft de pijlen-stortende Artemis
met hare zachte pijlen aankomende u gedood?
En zeg mij van mijn vader en mijn zoon, dien ik achterliet,
of nog bij hen mijn eer is of reeds
een ander der mannen ze heeft en zegt dat ik niet weer zal keeren,
en zeg mij van mijne geworven gade den wil en de gezindheid,
of zij blijft bij haar kind en standvastig alles stil bewaakt,
of dat reeds haar gehuwd heeft van de Achaiers al wie de edelste is.’
Zoo sprak ik en zij antwoordde dadelijk, mijne eerwaardige moeder:
‘En al te zeer wacht gene met duldende ziel
in uwe woning. En jammervol voor haar altijd
teren nachten en dagen weg, voor de tranen stortende.
Maar nog niet heeft iemand uw schoone eer, maar rustig
bezit Telemachos het koningsland en gelijke maaltijden
geniet hij, die het past dat een rechtend man bezorgt.
Want allen nooden hem. Maar uw vader blijft daar
op het land, en niet naar de stad gaat hij af, noch zijn hem tot leger
bedden en gewaden en dekens bontdoorstikte,
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maar hij nu, des winters slaapt hij daar, waar de slaven in het huis,
in de asch dicht bij het vuur, en met slechte kleeding om het lijf is hij bekleed.
Maar wanneer de zomer is gekomen en de welige vroegherfst
zijn hem overal over de bocht van het wingerdland
van neergezegen bladeren op den grond lage legers gelegd.
Daar ligt hij treurende en de groote smart in zijn ziel vermeerdert hij,
uwen terugkeer verlangende, en een bezwaarlijke ouderdom komt nader.
Want zoo ben ook ik omgekomen en heb mijn doodslot bezorgd,
noch heeft mij in de woning de scherpziende pijlenstortende Artemis
met hare zachte pijlen naderkomende gedood,
noch weer k wam een ziekte over mij, die het zeerst
door afschuwelijke wegtering uit de leden wegnam de ziel,
maar uw verlangen en uwe zorg, glansrijke Odusseus,
en uwe zachtzinnigheid ontroofde mij de honingzoete ziel.’
Zoo sprak zij, maar ik wilde, in mijn geest nadenkende,
van mijne moeder de ziel aanvatten, van de gestorvene:
driemalen nu snelde ik aan en haar te vatten drong mij mijn geest,
maar driemaal mij uit de handen, aan een schaduw gelijk of ook aan een droom
vloog het. En mij gewerd telkenmale een scherp verdriet zeer in mijn hart,
en sprekende zeide ik tot haar gevleugelde woorden:
‘Moeder mijn, waarom nu wacht gij mij niet, die te omvatten begeert,
opdat wij ook in den Aides onze armen omstrengelend,
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beiden ons verzadigen aan huiverend weeklagen?
Of dreef de roemruchte Persephoneia dit drogbeeld
tot mij aan, opdat ik nog meer treurende zuchte?’
Zoo sprak ik en zij antwoordde dadelijk, mijne eerwaardige moeder:
‘Wee, mijn kind, boven alle mannen ongelukkig,
geenszins misleidt u Persephoneia, de dochter van Zeus,
maar dat is de aard der menschen, wanneer een gestorven is.
Want niet meer houden de pezen vleesch en beenderen bijeen,
maar dat overweldigt de sterke kracht van het brandende vuur,
wanneer eerst de geest het witte gebeente verliet;
maar de ziel evenals een droom weggevlogen zweeft.
Maar streef lichtwaarts ten snelste en dat alles
weet het, opdat gij het ook later aan uwe vrouw zeggen moogt.’
Wij beiden nu wisselden zoo elkander met woorden af en de vrouwen
kwamen - want hen dreef aan de roemruchte Persephoneia, zoovelen van aanzienlijken de echtgenooten waren en de dochters,
en zij om het zwarte bloed verzamelden zich allen.
Maar ik ging te rade, hoe ik elk zou ondervragen
en dit besluit scheen mij in mijn geest het beste:
getrokken hebbende het langsnedige zwaard van de gespierde zijde,
liet ik niet toe dat tegelijk allen dronken het zwarte bloed,
maar zij kwamen beurtelings aan en elke
sprak uit haren afkomst en ik vroeg allen.
Daar dan het eerste Turoo zag ik, uit edelen vader geboren,
die zeide van den edelen voortreffelijken Salmooneus afstammelinge te zijn,
en zeide van Kretheus vrouw te zijn, van den Aiolide.
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Zij verliefde in den rivier, den goddelijken Enipeus,
die, verreweg de schoonste der rivieren, over de aarde vliet
en zij dan placht te komen naar de schoone stroomen van Enipeus,
op hem dan gelijkende vleide de aardomvatter, de aardschudder,
aan de uitvloeiing van de kolkenvolle rivier zich naast haar neder
en een purperen golf dan werd rondom gesteld, een berg gelijk,
gekromd, en verborg den god en de sterfelijke vrouw,
en hij maakte de maagdelijke gordel los en neer goot hij slaap.
Maar toen de god volbracht had de vriendschapswerken,
vatte hij haar bij de hand en sprak een woord en zeide:
‘Verheug u, vrouw, in onze vriendschap, en bij het omgaan van het jaar
zult gij baren stralende kinderen, want niet ijdel zijn de legers
der onsterfelijken en gij verpleeg hen en verzorg hen.
Ga thans naar uw huis en houd u in en noem mij niet,
maar ik ben u Poseidaoon, de grondschudder.’
Zoo gesproken hebbende, dook hij onder de golvende zee,
en zij bezwangerd baarde Pelies en Neleus,
die krachtige dienaren van den grooten Zeus werden
beiden, Pelies in het ruime Iaoolkos
woonde, rijk aan vee, en hij in het zandige Pulos.
En de overigen aan Kretheus baarde zij, de koningin der vrouwen,
Aisoon, en Pheres en Amuthaoon, den wagenstrijder.
En na haar Antiope zag ik, Aisopos' dochter,
die roemde zelfs in de armen van Zeus geslapen te hebben,
en zij baarde dan twee kinderen, Amphioon en Zethos,
die het eerst van Thebe den zetel stichtten, van het zevenpoortige
en ommuurde, omdat zij niet onbemuurd konden
bewonen het breedruimige, hoewel sterk zijnde.
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En na haar zag ik Alkmene, Amphitruoon's echtgenoote,
die Herakles, den koenkrachtige, den leeuwenmoedige,
voortbracht, in de armen van Zeus zich vermengd hebbende,
en Megare, de dochter van Kreioon, den overmoedigen,
welke bezat van den zoon van Amphitruoon de altijd onverwoestelijke kracht.
En de moeder van Oidipodes zag ik, de schoone Epikaste,
die een groote daad deed in de onwetendheid van haar verstand,
huwende met haren zoon, en hij zijn vader gedood hebbende,
huwde haar en dadelijk bekend maakten het de goden voor demenschen.
Maar hij, in het veelgeliefde Thebe smarten lijdende,
heerschte over de Kadmeiers door de verderfelijke besluiten der goden;
maar zij ging naar het huis van Aides, den poortenvoegenden, geweldigen,
gehecht hebbende een steilen strik aan den hoogen dwarsbalk,
door haar kommer bemeesterd en hem liet zij smarten achter,
zeer vele, zoovele eener moeder vloekgodinnen volbrengen.
En Chlooris zag ik, de zeer schoone, die eens Neleus
huwde om hare schoonheid, nadat hij verschaft had talloze bruidsgeschenken
het jongste meisje van Amphioon, den Iaside,
die eens in het Minueische Orchomenos met kracht heerschte,
maar zij was koningin over Pulos en baarde hem stralende kinderen,
Nestoor en Chromios en Periklumenos, den hoogaanzienlijken.
En na deze baarde zij de edele Peroo, een verwondering voor de stervelingen,
om wie wierven alle de omwonenden, maar geenszins gaf Neleus
haar aan hem, die niet de kromgehoornde runderen met breed voorhoofd
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uit Phulake had gedreven van het geweld van Iphiklos,
den moeilijken. En hen ondernam alleen de voortreffelijke waarzegger,
te zullen wegdrijven, maar een moeilijk noodlot van den god bond hem neer:
banden smartelijke en runderhoedende landlieden.
Maar toen dan maanden en dagen voleindigd werden,
als het jaar weder omging en de getijden aankwamen,
toen dan verloste hem het geweld van Iphiklos,
hem, die alle godspraken had gezegd; en het besluit van Zeus werd vervuld.
En Lede zag ik, de echtgenoote van Tundareos,
die onder Tundareos twee sterkhartige kinderen voortbracht,
Kastoor, den paardendwinger, en Poludeukes, goed met de vuist.
Hen beiden levenden houdt neer de levenwekkende aarde,
die, ook beneden den grond eer van Zeus hebbende,
nu eens leven anderdaagsch en dan weder
gestorven zijn en eer hebben zij verkregen gelijk goden.
En na haar Iphimedeia, de gade van Alooeus,
zag ik, die dan zeide met Poseidaoon zich vermengd te hebben,
en zij baarde twee kinderen - en kort levend werden zij -,
Ootis, den godgelijke, en den verberoemden Ephialtes,
die dan als de langsten voedde de korenschenkende aarde,
en als veel de schoonsten na althans den beroemden Oarioon,
want negenjarig toch waren zij en negenellig,
(in breedte, maar in lengte werden zij negenvademig).
Zij dan dreigden beiden ook tegen de onsterfelijken op den Olumpos
het slaggedruisch te zullen aanheffen van den veelbewogen oorlog,
den Ossa op den Olumpos begeerden zij te zetten, maar op den Ossa
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den Pelion, den bladerenschudder, opdat de hemel bestijgbaar ware.
En nu zouden zij het ook volvoerd hebben, indien zij de maat der jeugd hadden bereikt,
maar hen verdierf Zeus' zoon, dien de schoonharige Letoo baarde,
beiden, voordat hun onder de slapen de wolharen bloeiden
en dichtten de wangen met welig dons.
En Phaidre en Prokris zag ik en de schoone Ariadne,
het meisje van Minoos, den verderfzinnenden, die eens Theseus
uit Krete naar de hoogte van het heilige Athenai
wel trachtte te voeren, maar zonder gewin, en eerder doodde haar Artemis
in Die, het omstroomde, door de getuigenissen van Dionusos.
En Maira en Klumene zag ik en de gehate Eriphule,
die het kostelijke goud tegen haren lieven man aannam.
En allen zou ik niet verhalen noch opnoemen,
zoovele gaden van helden ik zag en dochters,
want eer zou ook de nacht vergaan, de ambrosische, maar ook is het tijd
te slapen, of naar het snelle schip gegaan zijnde tot de metgezellen,
of hier; maar het geleide zal de goden en u ter harte gaan.’
Zoo sprak hij, maar zij dan allen werden stil in zwijgen,
en in bekoring werden zij gehouden in de zalen, de schaduwvollen.
En hun begon Arete, de blankarmige, met de woorden:
‘Phaieken, hoe schijnt u deze man te zijn
van uitzicht en grootte en gelijkmatig verstand van binnen?
En mijn gastvriend verder is hij, maar elk heeft deel aan de eer.
Daarom, spoedend, geleidt hem weg en de geschenken
voor hem die ze zoo behoeft, verkleint ze niet, want vele
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bezittingen voor u liggen in uwe woningen door den wil der goden.’
En onder hen sprak ook de oude held Echeneos,
die dan van de Phaiekenmannen de eerstgeborene was:
‘O, vrienden, voorwaar, niet weg van het doel noch de verwachting
spreekt ons de verstandige koningin, maar gehoorzaamt.
En van Alkinoos hier hangt af èn de daad èn het woord.’
En hem nu antwoordde Alkinoos en zeide:
‘Dat woord nu zal zoo zijn, zoo ik althans
levend over de Phaieken, de roeilievenden, heersch,
maar de vreemdeling dulde, zeer ook naar den terugkeer verlangende,
maar toch te wachten tot morgen, totdat geheel
de gave ik volbracht heb. En het geleide zal de mannen ter harte gaan
allen en het zeerst aan mij; want van dien is de macht onder het volk.’
En hem antwoordende sprak hem toe de veelzinnende Odusseus:
‘Heerscher Alkinoos, zeer getoonde van al het volk,
indien gij mij ook tot een jaar aanspoordet hier te blijven
en het geleide aanzettet en schitterende geschenken gaaft,
ook dan zou ik dit liever willen en het zou veel gewinrijker zijn
met vollere hand naar het lieve vaderland te komen
en eerbiedwaardiger en liever zou ik den mannen zijn,
allen, zoovelen mij naar Ithake zouden zien terugkeerende.’
En hem wederom antwoordde Alkinoos en zeide:
‘O, Odusseus, dat vermoeden wij van u niet, u aanziende
een bedrieger te zijn en diefsch, zooals er velen
voedt de zwarte aarde, veelverspreide menschen,
leugens samenvoegende, van waar iemand ze zelfs niet zien zoude.
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Maar bij u is vorm van woorden en in u goed verstand
en het verhaal hebt gij, zooals een zanger, kundig afverteld
van alle Argeiers en van u zelven de droeve zorgen.
Maar welaan zeg mij dit en naar waarheid verhaal af,
of gij eenigen der godgelijke makkers zaagt, die u zelven
naar Ilios samen volgden en daar hun lot bezorgden.
En deze nacht is zeer lang en onuitsprekelijk en nog niet is het tijd
te slapen in het vertrek; maar gij, zeg mij godgelijke werken.
Ook tot den goddelijken Eoos zou ik uithouden, wanneer gij mij
wildet in het vertrek uwe zorgen verhalen.’
En hem antwoordende sprak toe de veelzinnende Odusseus:
‘Alkinoos, vorst, onder al het volk aangewezene,
een tijd is er der vele woorden en een tijd ook van slaap.
Maar zoo gij nog te hooren begeert, zou ik althans
u niet misgunnen nog andere deerniswaardigere dan die te zeggen,
zorgen mijner metgezellen, die dan later omkwamen,
die van de Trooers wel ontvluchtten het zuchtenvolle slaggeschreeuw,
maar in de keerkomst omkwamen door den wil der slechte vrouw.
Maar toen zij de zielen verstrooide hierheen, daarheen,
de reinheilige Persephoneia van de bloeiende vrouwen,
aan kwam de ziel van Agamemnoon, den zoon van Atreus,
treurende en rondom anderen waren vergaderd, zoovelen met hem
in het huis van Aigisthos stierven en hun lot bezorgden.
En snel kende mij gene, nadat hij mij zag met de oogen,
en hij nu weende scheltonend, welige tranen neerplengend,
uitbreidende naar mij de handen, te grijpen begeerende.
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Maar niet was hem immers nog kracht gebleven en niet meer sterkte
gelijk er vroeger was in de gebogen leden.
Hem nu ziende beweende ik en erbarmde mij in mijn ziel
en sprekende sprak ik tot hem gevleugelde woorden:
Zoon van Atreus, beroemdste, vorst der mannen, Agamemnoon,
welke godin nu overweldigde u van den lang uitvleienden dood?
Heeft u op de schepen Poseidaoon overweldigd,
opwekkende der moeilijke winden onbenijden adem?
of hebben u vijandige mannen gedood, op het land
runderen afsnijdende en van schapen schoone kudden,
of zij strijdende om stad en vrouwen?’
Zoo zeide ik en hij sprak mij dadelijk antwoordende toe:
‘Godgeboren zoon van Laertes, veelzinnende Odusseus,
noch heeft mij in de schepen Poseidaoon overweldigd,
(op wekkende van moeilijke winden den onbenijden adem),
noch hebben mij vijandelijke mannen gedood op het land,
maar mij heeft Aigisthos, dood en noodlot bereid hebbende,
gedood met de verderfelijke gade, huiswaarts genoodigd hebbend,
spijzigend, zooals iemand doodde een rund bij de krib.
Zoo stierfik in erbarmelijksten dood en rondom de andere metgezellen
werden zonder aflaten gedood, varkensgelijk, witgetanden,
die van een rijken man, grootmogend,
òf bij een bruiloft of gezelschapsmaal of bloeiend feestgelag.
Reeds hebt gij van vele mannen den dood ontmoet,
die alleenlijk gedood werden en in den sterken strijd,
maar dát het meeste zoudt gij, het ziende, bejammeren in uw ziel,
hoe om het mengvat en de tafels, de volzijnden,

J.H. Leopold, Verzameld werk

172
wij lagen in de zaal en de bodem gansch golfde van bloed.
En de jammerlijkste hoorde ik de stem van Priamos' dochter,
Kassandre, die Klutaimnestre doodde, de listzinnende,
over mij heen; maar ik op de aarde, de handen opheffende,
wilde ze stervende om het zwaard slaan, maar zij, de hondoogige,
verwijderde zich en wilde niet mij, hoewel gaande naar den Aides,
met de handen de oogen neerdrukken en den mond samen-stutten.
Zoo is niets anders vreeselijker en hondscher dan een vrouw,
alwie dan zulke daden in hare ziel legt,
zooals dan ook gene verzon een onpassend werk,
haren gehuwden gade dood bereidende. Voorwaar, ik zeide toch,
bewelkomd door mijne kinderen en slaven,
huiswaarts te zullen keeren. Maar zij uitnemende ellendewetende,
goot over zich schande uit en over de later zullende wezen,
de teedere vrouwen, ook wie er wel doende is.’
Zoo sprak hij, maar ik sprak hem antwoordende toe:
‘O, wee, voorwaar, zeer geducht heeft de wijdklinkende Zeus het geslacht van Atreus
bezocht
door vrouwenplannen vanaf den beginne, ter wille van Helene kwamen wij velen om,
en u voegde Klutaimnestre een list samen, u den verre zijnde.’
Zoo sprak ik en hij sprak mij dadelijk antwoordende toe:
‘Daarom nu, nooit moet ook gij zacht jegens eene vrouw zijn,
niet moet gij haar het gansche verhaal verkonden, dat gij goed weet,
maar het eene moet gij zeggen en het andere moet ook verborgen zijn.
Maar niet u althans, Odusseus, zal moord geschieden van wege uwe vrouw.
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Want al te bedachtzaam is zij en in haar geest raad verstaat zij,
het meisje van Ikarios, de omzichtige Penelopeia,
voorwaar, haar als jonge bruid lieten wij achter,
gaande oorlogwaarts en een knaap was haar aan de borst
onnoozel, die wellicht nu onder het getal der mannen zich zet,
rijkzalig, want, voorwaar, hem althans zal zijn lieve vader zien, terugkeerende,
en gene zal zijn vader omstrengelen, wat plicht is,
maar zij, míjne gade, liet mij zelfs van mijn zoon mij niet verzadigen
met de oogen, maar te voren doodde zij mij ook zelven.
(En iets anders zal ik u zeggen en gij, leg het in uw geest:
heimelijk en niet openlijk naar het lieve vaderland
uw schip te richten, daar er geen vertrouwen meer is op vrouwen).
Maar welaan, dit zeg mij en verhaal het nauwkeurig:
of gij ergens als nog levend hoort van mijnen zoon,
of soms in Orchomenos of in het zandige Pulos
of soms bij Menelaos in het ruime Sparte,
want nog niet is gestorven op aarde de goddelijke Orestes.’
Zoo sprak hij, maar ik antwoordende sprak hem toe:
‘Zoon van Atreus, waarom doorvorscht gij mij dat? en ik weet niets,
of hij leeft, of hij is gestorven; en slecht is het windwoorden te spreken.
Wij beiden nu, zoo met woorden afwisselende, met vreeselijke
stonden treurende, een weligen traan vergietende.
En aan kwam de ziel van den zoon van Peleus, Achilleus,
en van Patrokles en van den voortreffelijken Antilochos
en van Aias, die de beste was in uitzicht en bouw
van de andere Danaers na den edelen zoon van Peleus.
En mij kende de ziel van den snelvoetigen telg van Aiakos
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en weeklagende sprak zij mij gevleugelde woorden toe:
Godgeboren zoon van Laertes, veelzinnende Odusseus,
vermetele, welke nog grootere daad toch in uw geest zult gij beramen?
Hoe onderstondt gij naar Ais' huis neer te gaan, waar de dooden,
de zinloozen wonen, de beelden der afgemoeide stervelingen?
Zoo zeide hij, maar ik sprak hem antwoordende toe:
O, Achilleus, Peleus' zoon, zeer edelste der Achaiers,
ik kwam uit nood naar Teiresias, of hij eenige raad
zeide hoe ik naar het scherpsteile Ithake zou komen.
Want nog niet kwam ik het Achaische (land) nabij en nog niet ons
land betrad ik, maar altijd heb ik rampen. Maar dan u, Achilleus,
was geen man vroeger gelukzaliger, noch later.
Tevoren immers eerden wij de Argeiers u levend gelijk de goden,
nu wederom zijt gij grootmachtig onder de schimmen,
hier zijnde; daarom wees niet bedroefd, gestorven zijnde Achilleus.’
Zoo zeide ik en hij sprak mij dadelijk antwoordende toe:
‘Niet over den dood troost mij, stralende Odusseus.
Ik zou willen, op aarde zijnde, loon dienen voor een ander
bij een misdeelden man, wien niet veel vermogen was,
liever dan onder alle dooden, de weggeteerden, te heerschen.
Maar welaan, zeg mij van mijn heerlijken zoon een verhaal,
of hij volgde naar den oorlog om de voorste te zijn of ook niet.
En zeg mij van Peleus, den voortreffelijken, of gij iets vernomen hebt,
of hij nog eer heeft onder de vele Murmidoners,
of zij hem onteeren over Hellas en Phthie,
omdat hem ouderdom neerheeft handen en voeten.
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Want zoo ik als helper onder de stralen der zon
zóó zijnde, als eens in het wijde Troie
ik doodde het beste krijgsvolk, de Argeiers beschermende,
als ik zóódanig eens kwam, ook kort slechts, naar mijns vaders huis,
zoo zou ik iemand mijne kracht en ongenaakbare handen gehaat maken,
hen, die genen geweld doen en hem weren van zijn eere.’
Zoo zeide hij, maar ik sprak hem antwoordende toe:
‘Voorwaar, van den voortreffelijken Peleus heb ik niets vernomen, maar van uw lieven
zoon Neoptolemos
al de waarheid zal ik vertellen, zooals gij mij verzoekt.
Want zelf heb ik hem op het holle schip, het evenwichtige,
gevoerd uit Skuros tot de Achaiers met goede scheenplaten.
Voorwaar, wanneer om de stad Troie wij plannen beraamden,
sprak hij altijd het eerste en niet miste hij de woorden;
de godgelijke Nestoor en ik overwonnen hem alleen.
Maar wanneer in de vlakte der Trooers wij streden met koper,
bleef hij nooit in de menigte der mannen noch in het gedrang,
maar veel liep hij vooruit in zijn moed voor niemand wijkend
en vele mannen doodde hij in de geduchte vijandelijkheid.
En allen zou ik niet verhalen noch noemen,
maar hoe den zoon van Telephos hij neerdoodde met koper,
den held Eurupulos en vele metgezellen om hem,
Keteiers, werden gedood wegens vrouwengeschenken.
Als den schoonsten wel zag ik hem na Memnoon, den goddelijken,
maar toen wij in het paard neer wilden gaan, dat Epeios had vervaardigd,
die van de Argeiers de beste waren, en mij was alles opgedragen,
òf open te buigen de stevige hinderlaag, òf dicht te doen,
toen veegden de andere aanvoerders der Danaers en de bestuurders
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tranen weg en de knieën beefden onder elk;
maar genen, in het geheel nooit zag ik met mijn oogen,
noch verbleekend in zijn schoone kleur, noch van de wangen
tranen afwisschende, maar hij smeekte mij zeer veel,
hem het paard uit te laten en van zijn zwaard betastte hij den greep,
en de koperbezwaarde lans en kwaad tegen de Trooers zon hij.
Maar toen wij dan Priamos' stad hadden verwoest, de steile,
ging hij, zijn aandeel en een edel eergeschenk hebbende, op het schip,
ongedeerd, noch dus geworpen met scherp koper,
noch in het handgemeen een wond geslagen, zooals er vele dingen
gebeuren in den oorlog en dooreen woedt Ares.’
Zoo zeide ik en de schim van den snelvoetigen Aiakostelg
ging rond, grootschrijdende over de asphodelosweide,
in blijdschap, dat ik hem zeide dat zijn zoon welberoemd was.
En de andere zielen der afgestorven dooden
stonden treurende en vroegen hunne zorgen ieder.
Maar alleen van Aias de ziel, van den zoon van Telamoon,
stond veraf, vertoornd wegens de overwinning,
die ik hem overwon, rechtende bij de schepen,
om de wapenen van Achilleus, en diens eerbiedwaardige moeder loofde ze uit
en de kinderen der Trooers rechtten en Pallas Athene.
Mocht ik toch niet hebben overwonnen om zulk een kampprijs,
want zulk een hoofd wegens hen hield de aarde neer,
Aias, die in uiterlijk en in daden was
boven de andere Danaers na den voortreffelijken zoon van Peleus.
Hem nu sprak ik toe met streelende woorden:
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Aias, zoon van Telamoon, den voortreffelijken, zoudt gij dus,
zelfs niet gestorven zijnde, mij den toorn vergeten wegens de wapenen,
de verderfelijke? en die maakten de goden tot een leed voor de Argeiers.
Want zulk een burcht kwaamt gij hun om; en om u hebben wij, Achaiers,
gelijk als het hoofd van Achilleus, den zoon van Peleus,
getreurd om den gestorvene, door en door. En geen ander
is schuldig, maar Zeus heeft het heer der lansdragende Danaers
geducht gehaat en u legde hij het doodslot op.
Maar, o vorst, welaan, kom hierheen, opdat gij woord en taal hooret
van ons en bedwing uwen toorn en welmannelijke ziel.’
Zoo zeide ik, maar hij antwoordde mij niet en ging de anderen na,
de schimmen der afgestorven dooden, naar den Erebos.
Toen zou hij mij toch hebben toegesproken, vertoornd zijnde, of ik hem,
maar mij wilde de ziel in mijn borst
van de anderen de zielen zien, van de afgestorvenen.
Daar dan zag ik Minoos, Zeus' stralenden zoon,
een gouden staf houdend, rechtend onder de dooden,
gezeten en zij bevroegen hem, den vorst, omtrent rechtspraken
gezeten en staande over het breedpoortige huis van Ais.
En na hem den reusachtigen Oarioon bemerkte ik,
wild samendrijvend over de lelieweide,
dat hij zelf gedood had in de eenzame bergen,
in zijn handen hebbend een knots alkoperen, altijd ongebroken.
En Tituos zag ik, der zeerberoemde aarde zoon,
liggend op den bodem en hij lag over negen pelethra.
En twee gieren van weerskanten naast hem gezeten vraten hem de lever af,
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de huid binnendringend en hij weerde niet af met zijn handen.
Want Letoo had hij aangegrepen, van Zeus de beroemde legergenoote,
die naar Puthoo ging door Panopeus, met schoone reiplaatsen.
En ook Tantalos zag ik, zware pijnen hebbende,
staande in een meer en dit klotste aan zijn kin.
En hij gebaarde zich dorstende, en te drinken had hij niet tenemen,
want zoo dikwijls de oude bukte, te drinken begeerende,
zoo dikwijls verging het water, opgezogen, en om zijn voeten
verscheen de zwarte aarde, en droogde een daimoon het op.
En boomen, hoogbladerige, goten van den top af hunne vrucht,
pereboomen en granaten en appelboomen met glanzige vruchten
en vijgen zoete en welige olijven.
Telkens als de oude streefde deze met zijne handen aan te tasten,
wierp hen de wind naar de schaduwrijke wolken.
En ook Sisuphos zag ik, sterke pijnen hebbende,
een steen betastende, een reusachtigen, met beide handen.
Voorwaar, hij, aanleunende met handen en met voeten,
duwde de steen opwaarts naar den heuvel, maar telkens wanneer hij zou
hem den top overwerpen, dan wendde zich terug het gevaarte,
weder rolde dan nederwaarts de wreede steen.
Maar hij wederom duwde zich spannende en zweet stroomde
neder uit zijne leden en stof verhief zich over zijn hoofd.
En na hem bemerkte ik de kracht van Herakles
(een schijnbeeld, maar zelf onder de onsterfelijke goden
verheugt hij zich in overvloed, en heeft de schoonenkelige Hebe,
het kind van den grooten Zeus en Here, de goudgeschoeide).
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En om hem was geschreeuw van dooden, als van vogelen
naar alle zijden vliedende, en hij, op de donkere nacht gelijkende,
had zijnen boog ontbloot en op de pees den pijl,
vreeselijk loerende, op een die telkens zal schieten gelijkende.
En een geduchte drager was hem rond de borst,
een gouden band, waarop goddelijke werken waren gearbeid,
beren en wilde zwijnen en heloogige leeuwen,
en strijden en gevechten en moorden en mannendoodslag.
Mocht hij niet iets anders vervaardigen,
die in dien draagband zijne kunst had nedergelegd.
En snel kende mij gene, toen hij mij zag met de oogen,
en weeklagende sprak hij mij gevleugelde woorden toe:
‘Godgeboren zoon van Laertes, veelzinnende Odusseus,
ach, rampzalige, voorzeker lijdt ook gij eenig slecht lot,
dat ik droeg onder de stralen der zon.
Wel was ik Zeus' kind, van den Kronoszoon, maar ellende
had ik onmetelijk; want aan een zeer veel minderen man
was ik dienstbaar en hij gaf mij bezwaarlijke werken op.
En eens zond hij mij hier heen, den hond moetende halen, want geen ander werk meer
dacht hij dat geweldiger dan dit voor mij zou zijn.
Dezen nu heb ik boven gebracht en gehaald uit den Aides,
maar Hermeias geleidde mij en de blauwoogige Athene.
Zoo gesproken hebbende ging hij wederom het huis van Ais binnen,
maar ik wachtte daar stil, of iemand nog kwam
van de heldenmannen, die reeds voorheen omkwamen.
En nu zou ik nog de vroegere mannen hebben gezien, welke ik wilde,
Theseus en Peirithoos, der goden beroemde kinderen,
maar eerder vergaarden zich tallooze scharen van dooden
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met geweldig geluid, en mij beving een bleeke angst,
dat mij de roemruchte Persephoneia het Gorgonenhoofd
van het vreeselijke gedrocht uit den Ais zou zenden.
Dadelijk vervolgens naar mijn schip gegaan, beval ik de metgezellen
zelf in te stijgen en de achtertouwen los te maken,
en zij gingen snel scheep en zetten zich op de roeibanken.
En het schip voerde langs den Okeanosstroom, de golf van de strooming,
eerst met geroei en daarna een schoonen vaarwind.
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Van de Seirenen en Skulle en Charubdis en de Heliosrunder en
Maar nadat van den Okeanosrivier de strooming verliet
het schip en bereikte de golf der zee, der wijdbevarene,
en het eiland Aiaie, waar van Eoos, de vroeggeborene,
de woningen en reiplaatsen zijn en de opgangen van den Zon,
lieten wij het schip, daar gekomen, landen in het zand
en eruit ook zelf gingen wij op de breking der zee,
en daar afgeslapen wachtten wij den goddelijken Eoos.
En toen de vroeggeborene verscheen, de rozevingerige Eoos,
toen dan zond ik gezellen voort naar de woningen van Kirke
om te dragen den dooden Elpenoor, den gestorvene.
Blokken snel hakkende, waar het verste uitstak het strand,
bezorgden wij treurende het lijk, een welige traan neerstortende.
Maar nadat het lijk verbrand was en de wapenen van het lijk,
een grafheuvel opgehoopt en bovenop een zuil getrokken hebbend,
staken wij op den heuveltop den welgevoegden riem.
Wij nu bezorgden dat alles af; maar niet toch Kirke
ontgingen wij, uit den Aides gekomen, maar zeer snel
kwam zij, bereid hebbende en met haar droegen dienaressen
brood en vleeschstukken vele en fonkelenden wijn, rooden.
En zij in het midden staande sprak onder ons, de goddelijke der godinnen:
‘vermetelen, die levend ondergingt in het huis van Aides,
tweemaal stervend, wanneer de andere menschen eenmaal sterven.
Maar welaan, eet spijzen en drinkt wijn
hier aldaags en tegelijk met den verschijnenden dageraad
zult gij varen; maar ik zal wijzen den weg en alles
zal ik beduiden, opdat niet iets door smartelijke kwaadberaming
of ter zee of te land gij smart hebt, leed lijdende.’
Zoo sprak zij, maar voor ons gehoorzaamde de manhaftige ziel.
Zoo toen den ganschen dag door tot den neergaanden zon
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zaten wij, maaltijdend met vleezen onnoemelijke en zoeten wijn,
en toen de zon neerging en de duisternis aankwam,
gingen gene nu slapen bij de achtertouwen van het schip,
maar zij, mij bij de hand vattend, van mijne metgezellen af,
zette mij en legde zich bij mij en vroeg alles uit.
Maar ik zeide haar alles naar behooren af.
En toen dan sprak mij met woorden toe de heerscheres Kirke:
‘Dat nu is zóó alles volvoerd, maar gij, hoor,
zooals tot u ik zal zeggen. En herinneren zal het u ook de god zelve.
De Seirenen nu eerst zult gij bereiken, die dan alle
menschen betooveren, al wie tot hen komt.
Alwie in onwetendheid nadert en de stem hoort
der Seirenen, hem toch geenszins vrouw en onnoozele kinderen
omstaan, den huiswaarts gekeerden, noch verheugen zich,
maar hem betooveren de Seirenen met hellen zang,
gezeten in een weide en om hen is een groote hoop van beenderen
van rottende mannen en rondom teren de huiden weg.
Maar vaar voorbij en smeer de ooren der gezellen toe,
was gekneed hebbende, honingzoete, dat niet iemand hoore
der anderen. Maar zelf, zoo gij wilt hooren,
laten zij u binden in het snelle schip, handen en voeten
recht in den maststand en aan hem zelf laten touwen gebonden zijn,
opdat, u verblijdend, de stem gij hoort der Seirenen beide.
En zoo gij smeekt uwe gezellen en los te maken beveelt,
maar laten zij u in nog meerdere banden dan binden.
Maar nadat dan hen voorbij zijn gevaren de gezellen,
daar zal ik u niet meer vervolgens uitvoerig zeggen,
waarlangs dan voor u de weg zal zijn, maar ook zelf
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moet gij in uw geest beraden en ik zal het u zeggen van weerszijden.
Van deze zijde immers zijn rotsen, overwelvende, en naar hen
een groote golf ruischt van de lazuuroogige Amphitrite.
Teisterlingen dan u hen de zalige goden noemen;
daarlangs gaat zelfs niet het gevleugelde voorbij, zelfs niet de duiven,
de schuwe, die ambrosia aan Zeus den vader brengen.
Maar ook van hen neemt altijd af de gladde rots,
maar een andere zendt onder hen de vader, om meegeteld te zijn.
En daarlangs is nog niet eenig schip gevlucht der mannen, welke ook kwamen,
maar tegelijk de planken der schepen en de lijken der mannen
voeren de golven der zee en van het verderfelijke vuur der orkanen.
Enkel dan is daarlangs voorbij gevaren het zeevarend schip,
de Argoo, allen ter harte gaande, van Aietes varende.
En nu zou zij haar daar snel geworpen hebben tegen de groote rotsen,
maar Here geleidde voorbij, daar bevriend was Iesoon.
En zij de twee klippen, de een nu bereikt den wijden hemel
met scherpen kruin en nevel heeft haar omloopen,
lazuurblauwe, dat nu vervliet nooit, en nooit heeft helderheid
de kruin van gene, noch in den zomer noch in de vroegherfst,
noch zou er opgaan een sterfelijk man noch overgaan,
ook niet zoo hem twintig handen en voeten waren;
want de rots is glad, een rondom gepolijste gelijkend.
En midden in de klip is een hol, nevelachtig
naar de duisternis, naar den Erebos gekeerd, waarlangs gij lieden
het gewelfde schip voorbij zoudt kunnen richten, stralende Odusseus;
en ook van uit het gewelfde schip zou een jeugdig man
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met de boog schietend de holle grot niet bereiken.
En daarin Skulle woont, het onheil, vreeselijk krijschend
van haar, voorwaar, een stem nu als van een jonggeboren hond
ontstaat, maar zelf wederom het gedrocht ook, niet iemand zou haar
ziende zich verheugen, ook niet zoo een god haar ontmoette.
Van haar, voorwaar, zijn twaalf voeten, allen zwevende,
en zes halzen zijn haar, zeer lange en aan elken
een vreeselijke kop en daarin drierijige tanden,
dicht en veelvuldig, vol van zwarten dood.
Half nu is zij in de holle grot gedoken,
maar buiten houdt zij de koppen uit den vreeselijken afgrond
en daar vischt zij, de klip omhunkerend,
dolfijnen en haaien en zoo ze soms vat een grooter
zeegedierte, die tallooze voedt de luidzuchtende Amphitrite.
En daarlangs nog nooit beroemen zich schippers doodeloos
voorbijgevlucht te zijn met het schip; maar zij draagt in elken kop
een man, uitgeroofd hebbende uit het schip met lazuurblauwe voorsteven.
En de andere klip zult gij lager zien, Odusseus,
dicht bij elkanderen en gij zoudt een pijl kunnen overschieten.
En daarop is een wilde vijg, een groote, met bladeren uitgesproten;
en daaronder de goddelijke Charubdis slurpt op het zwarte water,
want driewerf zendt zij het op over een dag en driemalen slurpt zij op
vreeselijk; mocht gij althans niet daar treffen, wanneer zij slurpte,
want niet zou u redden van uit het kwaad ook niet de aardschudder.
Maar zeer der Skulle klip genaderd moet gij snel
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het schip voorbij drijven, want voorwaar veel beter is het
zes gezellen in het schip te missen dan gezamenlijk alle.’
Zoo sprak zij, maar ik sprak haar antwoordende toe:
‘Welaan, zeg mij dan dit, godin, zonder falen,
of soms de verderfelijke Charubdis ik zou ontvluchten,
maar de andere afweren, wanneer zij mij wegroofde de gezellen.’
Zoo sprak ik, maar zij hernam dadelijk, de goddelijke der godinnen:
‘Vermetele, en zijn ook weder u oorlogsdaden in den zin
en moeite? En zelfs voor de goden zult gij niet wijken, voor de onsterfelijken?
En zij toch is niet sterfelijk maar een onsterfelijk onheil is zij,
vreeselijk en bezwaarlijk en wild en niet bestrijdbaar;
en er is geen afweer, vluchten van haar is het beste.
Want zoo gij talmdet, u wapenende bij de rots,
vrees ik dat zij u, wederom aangeijld, bereike
met zoovele koppen en zoovele mannen uitgrijpt.
Maar gij moet zeer heftig roeien en aanroepen Krataiïs,
de moeder der Skulle, die haar baarde, een leed der stervelingen,
die haar dan zal doen ophouden tegen later aan te snellen.
En naar Thrinakia, het eiland, zult gij komen; en daar weiden
vele runderen van Helios en forsche schapen,
zeven scharen van runderen en zoovele schoone kudden van schapen,
vijftig elke en teeling gebeurt niet van hen
noch ooit nemen zij af. En godinnen zijn er herders bij,
nymphen met schoone vlechten, Phaethousa en Lampetie,
welke baarde aan Helios Huperioon de goddelijke Neaira.
Hem dan opgevoed en gebaard hebbende, deed de gebiedende moeder
naar het eiland Thrinakia verhuizen, om ver te wonen,
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de schapen te hoeden, de vaderlijke, en de krom gehoornde runderen.
Zoo gij die ongedeerd laat en om den terugkeer denkt,
ook dan zoudt gijlieden nog naar Ithake, hoewel rampen lijdende, komen;
maar zoo gij hen rooft, dan verzeker ik u den ondergang,
uw schip en gezellen; en zelf, zoo gij al ontkomt,
laat, ongelukkig zult gij keeren, verloren hebbend alle metgezellen.’
Zoo sprak zij en dadelijk kwam de goudentroonende Eoos.
Zij dan ging over het eiland weg, de goddelijke der godinnen;
maar ik, naar het schip gegaan, zette de gezellen aan
zelf in te stijgen en de achtertouwen los te maken
en zij stegen snel in en op de roeibanken zetten zij zich neer,
en op de rij gezeten sloegen zij de grijze zee met de riemen.
En ons dan achter het schip met lazuurblauwen boeg,
zond een gunstigen vaarwind, zeilenvullend, een goeden gezel,
Kirke met schoonopgevlochten haar, de geduchte godin met menschelijke stem.
En dadelijk al het tuig bezorgd hebbend over het schip,
zaten wij en dat richtten de wind en de stuurman.
Toen dan sprak ik onder de makkers, treurend in mijn hart:
‘O vrienden - want niet moet één weten noch twéé alleen
de godspraken, die mij Kirke zeide, de goddelijke der godinnen ik nu zal het uitspreken, opdat wetende wij òf sterven,
òf ook ontwijkende den dood en het stervenslot ontvluchten.
Van de Seirenen nu het eerst beval zij, van de goddelijke,
de stem te ontwijken en de bebloemde weide.
Alleen mij beval zij de stem te hooren; maar bindt mij
in bezwaarlijken band, opdat ik vast daar blijve
recht in den maststand en laten aan hem zelf de touwen gebonden zijn.
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En zoo ik u smeek en los te maken beveel,
maar dan moet gij in meerdere banden mij nijpen.’
Voorwaar dan, ik, dat alles zeggende, berichtte het den gezellen
en onderwijl bereikte snel het welbewerkte schip
het eiland der beide Seirenen; want een leedlooze vaarwind dreef voort.
Dadelijk daarop hield de wind op en stilte
was er, windlooze, en een daimoon vleide de vloeden.
En opgestaan haalden de gezellen de zeilen van het schip in
en die nu wierpen zij in het gewelfde schip, maar zij aan de riemen
gezeten maakten het water wit met de geschaafde dennen.
Maar ik van was een groote schijf met scherp koper
klein doorgesneden hebbende, kneep het met stevige handen.
En snel werd warm de was, daar dwong de groote kracht
en van Helios de gloed, van Huperionides den vorst,
en achtereen besmeerde ik den gezellen allen de ooren.
En zij in het schip bonden mij, tezamen handen en voeten
recht in den maststand en van hem zelf bonden zij touwen
en zelf gezeten sloegen zij de grijze zee met de riemen.
Maar toen wij zooveel afwaren, als de roepende doordringt,
schielijk jagende, maar hun ontging niet het zeesnelle schip
van nabij aansnellend en zij bereidden hellen zang:
‘Welaan, hierheen komend, veelgeprezen Odusseus, roem der Achaiers,
zet uw schip neer, opdat gij ons beider stem hooret.
Want nog niet is iemand hierlangs voorbijgevaren met zwart schip
voor uit onze monden den honigstemmigen klank gehoord te hebben.
Maar hij keert, zich verblijd hebbende, terug en meer wetend,
want wij toch weten allen, zooveel in het breede Troie
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Argeiers en Trooers door der goden wil zich afmoeiden
en wij weten, zooveel er geschiedt op de aarde, de veel voedende.’
Zoo zeiden zij, uitende een schoone stem; maar mijn hart
wilde hooren en los te maken beval ik de gezellen
met de brauwen wenkend; maar zij voorovergevallen roeiden.
En dadelijk opgestaan, Perimedes en Eurulochos,
bonden mij in meer banden en erger nepen zij.
Maar toen dan zij hen voorbij waren gevaren en niet meer daarop
wij de stem der Seirenen hoorden noch den zang,
namen snel de was weg mijne trouwe gezellen,
die ik hen op de ooren had gesmeerd, en mij verlosten zij uit de banden.
Maar toen dan het eiland wij verlieten, dadelijk daarop
rook en een grooten golf zag ik en gedreun hoorde ik.
En ook van hen, die vreesden, vlogen uit de handen de riemen
en kletterden dan allen den stroom af; en daar werd gehouden
het schip, als niet meer de vooruitstekende riemen zij met de handen aanzetten.
Maar ik door het schip gaande vermaande de gezellen
met streelende woorden, naastgetreden iederen man:
‘O, vrienden - want wel niet van rampen onkundig zijn wij niet toch is dit een grootere ramp nabij, dan to en de Kukoops
ons samendrong in het gewelfde hol met krachtig geweld;
maar ook van daar door mijn moed en raad en verstand
ontvluchtten wij; ook dit meen ik, dat wij eens zullen gedenken.
Maar nu, welaan, zooals ik het zeg, laten wij gehoorzamen allen.
Gijlieden nu slaat met de riemen der zee diepe breking
op de roeibanken gezeten, of soms Zeus
geve, dezen ondergang althans te ontvluchten en te mijden.
En u, stuurman, draag ik aldus op - maar in uw ziel
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leg het, daar van het gewelfde schip het roer gij hanteert,
buiten dien rook nu en golf weer
het schip, maar gij, streef naar de klip, opdat het u niet ontgaat
gindsheen uitsnellend en gij in onheil ons beiden werpt.’
Zoo sprak ik en zij gehoorzaamden snel aan mijne woorden.
En van de Skulle niet meer sprak ik, de onhandelbare plage,
opdat niet soms vreezende, mij de gezellen zouden ophouden
met het geroei en zich zelven binnen zouden bergen.
En toen dan Kirke's smartelijke vermaning
vergat ik, daar zij mij beval geenszins mij te wapenen;
maar ik, aangedaan hebbend de beroemde wapenen en twee speren,
lange, in de handen nemende, ging naar het verdek van het schip
van den voorsteven, want van daar verwachtte ik dat zij het eerst zou verschijnen,
Skulle, de rotsbewonende, die mij leed bracht aan de gezellen.
En niet ergens kon ik haar gadeslaan. En mij vermoeiden zich de oogen
voor den allezijds loerende naar de nevelachtige rots.
Wij nu voeren de engte op, weeklagende;
want daar was Skulle en aan de andere zijde de goddelijke Charubdis
slurpte vreeselijk op der zee zilte water.
Voorwaar, als zij uitbraakte, bruischte, als een ketel in veel vuur,
geheel zij op, ommegeroerd wordende en hoog op het schuim
op beide klipspitsen viel het.
Maar wanneer zij opslikte der zee zilte water,
verscheen zij geheel van binnen, omgeroerd wordende; en aan weerszijden de rots
loeide vreeselijk en onderaan verscheen de grond
van zand donkerblauw. En hen greep bleeke vreeze.
Wij nu zagen naar haar, vreezende den ondergang,
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en onderwijl vatte mij de Skulle uit het holle schip gezellen
zes, die van handen en krachten de beste waren.
En ziende naar het snelle schip en onder de gezellen,
bemerkte ik reeds van hen de voeten en de handen, van de
naar boven opgeheven wordende, en zij schreeuwden, mij roepende,
bij mijn naam roepende, toen wel het laatst, bedroefd van harte.
En zoo, wanneer op een voorsprong een visscher met zeer langen stok,
den visschen, den luttelen, een list, spijzen neerwerpend,
en de zee voortwerpt de horen van het rund, het buiten-verblijvende,
en een spartelenden dan gevangen hebbende, wierp naar buiten,
zoo spartelende, werden zij opgeheven naar de rotsen.
En daar in de voorportalen at zij ze op, de schreeuwenden,
de handen tot mij strekkende in vreeselijken strijd.
Als deerlijkst wel heb ik dat gezien met mijn oogen
van alles, zooveel ik zwoegde, de paden der zee uitvorschend.
Maar toen de rotsen wij ontvlucht waren en de vreeselijke Charubdis
en Skulle, dadelijk daarop tot des gods heerlijk eiland
kwamen wij; en daar waren schoone runderen, breedgevoorhoofd,
en vele forsche schapen van Huperioon Helios.
Toen dan nog in zee, komende in het zwarte schip,
hoorde ik het geloei der runderen, der ingestald wordende,
en der schapen geblaat; en mij viel het woord in de ziel
van den blinden ziener, van den Thebaier Teiresias,
en van Kirke, de Aiaiïsche, die mij zeer veel opdroegen,
het eiland te ontwijken van den menschenverblijdenden Helios.
Toen dan onder de gezellen sprak ik, bedroefd van hart:
‘Hoort mij naar de woorden, hoewel rampen lijdende, gezellen,
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opdat ik u zegge de voorspellingen van Teiresias
en van Kirke, de Aiaiïsche, die mij zeer veel opdroegen
het eiland te ontwijken van den menschenverblijdenden Helios;
want dat daar het ergste onheil was voor ons, zeiden zij;
maar langs het eiland voorbij roeit het zwarte schip.’
Zoo sprak ik; van hen echter werd neergebroken het hart
en dadelijk antwoordde Eurulochos mij met gehate taal:
‘Hardmoedig zijt gij, Odusseus, u is kracht meer dan anderen en geenszins in uw
knieën
zijt gij moede. Voorwaar, u is dan wel alles van ijzer gemaakt,
die toch de gezellen, van vermoeienis verzadigd en ook van slaap,
niet toelaat het land te betreden, waar weder
in het rondomstroomde eiland wij een smakelijk avondmaal zouden bereiden,
maar hen dringt zoo maar door de snelle nacht te dolen,
van het eiland af dwalende in de nevelachtige zee.
En in de nachten worden moeizame winden, verwoestingen der schepen,
waarlangs zou iemand ontvluchten het steile verderf,
zoo soms plotseling kwam een windvlaag
òf van Notos òf van Zephuros, den wanwaaienden? welke het zeerst
het schip uiteenpletteren, den goden ten spijt, den heerschers.
Maar voorwaar, laten wij nu gehoorzamen aan de zwarte nacht
en een avondmaal toebereiden bij het snelle schip blijvende,
en des ochtend ingestegen zullen wij het inzenden in de breede zee.’
Zoo sprak Eurulochos en zij prezen het, de andere gezellen.
En toen dan erkende ik, dat wel kwaad zon een daimoon,
en tot gene zeide ik, sprekende, gevleugelde woorden:
‘Eurulochos, voorwaar, zeer nu dwingt gij mij, den alleen zijnden,
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Maar welaan nu, zweert mij allen een krachtigen eed,
indien òf eenige schare van runderen of groote kudde van schapen
wij vinden, dat niet soms iemand in kwade roekeloosheid
of een rund of eenig schaap doodt; maar gij rustig,
eet de spijze, die de onsterfelijke Kirke verschafte.’
Zoo sprak ik en zij bezwoeren dadelijk, zooals ik beval.
Maar toen zij gezworen hadden en geëindigd hadden den eed,
stelden wij in de holle haven het goedbewerkte schip
dicht aan zoet water en de gezellen gingen weg
uit het schip en daarop een avondmaal kundig bereidden zij.
Maar toen zij naar spijs en drank den lust uit zich hadden gezonden,
gedenkende dan vervolgens, beweenden zij de lieve gezellen,
die de Skulle opat, ze uit het holle schip gegrepen hebbende.
En voor dezen, weenenden, kwam aan de zoete slaap.
En toen het een derde van de nacht was, en de sterren waren overgegaan,
verhief een felwaaienden wind de wolkengaarder Zeus
met ontzaggelijken storm en met wolken hulde hij in
de aarde tesamen en de zee en hemelaf was nacht gekomen.
En toen de vroeggeborene verscheen, de rozevingerige Eoos,
verzekerden wij het schip, een holle grot het binnen trekkende,
en daar waren der nymphen schoone reiplaatsen en zetels.
En toen ik, een verzameling belegd hebbende, sprak onder hen een woord:
‘O vrienden, immers in het snelle schip is voedsel en drank
voorhanden, maar laten van de runderen wij ons onthouden, dat wij niet iets lijden;
want van een geduchten god zijn deze runderen en forsche schapen,
van Helois, die alles aanziet en alles aanhoort.’
Zoo sprak ik en voor hen gehoorzaamde de manhaftige ziel.
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En een ganschen maand onophoudelijk blies de Zuidewind en niet een andere
ontstond dan der winden, zoo niet Oostewind en Zuidewind.
En zij, zoolang zij brood hadden en rooden wijn,
zoolang van de runderen onthielden zij zich, begeerend naar hun leven.
Maar toen dan uit het schip verteerd was de reiskost alle,
en dan vangst zij bedreven, zwervende in nooddwang,
visschen en vogels, wat maar hunne handen bereikte
met kromme angels - en honger knaagde hun maag toen dan over het eiland schreed ik weg, opdat de goden
ik bidden zou of iemand mij een weg zou toonen terug te keeren.
Maar toen dan, door het eiland gaande, ik ontweken had de gezellen,
mijne handen gewasschen hebbend, waar beschutting was van den wind,
bad ik tot alle goden, die den Olumpos bewonen,
en zij dan goten mij zoeten slaap op de oogleden.
En Eurulochos begon voor de gezellen met een slechten raad:
‘Hoort mij naar de woorden, hoewel rampen lijdende, gezellen,
want alle dood is gehaat aan de rampzalige stervelingen,
maar door honger is het het deerlijkst te sterven en zijn lot te bezorgen.
Maar welaan, van Helios' runderen weggedreven hebbende de beste,
laten wij die offeren aan de onsterfelijken, die den wijden hemel hebben.
Maar zoo wij naar Ithake komen, het vaderlijke land,
laten wij snel aan Helios Huperioon een rijkelijken tempel
maken en er in zetten pronkgeschenken, vele en edele.
Maar zoo hij vertoornd eenigszins over de runderen, de steilgehoornden,
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het schip wil verderven en hem volgen de andere goden,
wil ik liever éénmaal, naar den golf gapend, de ziel verliezen
dan lang te dralen, zijnde in een ledig eiland.’
Zoo sprak Eurulochos en zij loofden het, de andere gezellen.
En dadelijk van Helios' runderen weggedreven hebbende de beste
van dichtbij - want niet ver van het schip, het donkergeboege,
weidden de kromgehoornde schoone runderen, de breedgevoor-hoofde,
deze nu omstonden zij en baden tot de goden,
bladeren geplukt hebbende, weeke, van een eik, een hoog gelokten,
want niet hadden zij witte gerst op het schip met goede roeibanken.
Maar toen zij hadden gebeden en geslacht en gevild,
sneden zij de schenkels uit en bedekten die met vet,
het dubbelgevouwen makend, en op dezen legden zij rauw vleesch.
En niet hadden zij wijn te plengen op de brandende offers,
maar met water plengende brieden zij alle ingewanden.
Maar toen de schenkels verbrand waren en de ingewanden zij geproefd hadden,
verbrokten zij dan het overige en om braadspitten staken zij het.
En dan uit mijne oogleden ijlde de zoete slaap
en ik schreed te gaan naar het snelle schip en het strand der zee.
Maar toen ik, gegaan, nabij het schip was, het aan weerszij gewelfde,
toen dan omtrok mij van het vet de zoete adem
en jammerend tot de onsterfelijke goden, zeer riep ik uit:
‘Zeus vader en andere zalige goden, altijd wezende,
voorwaar, mij zeer tot verblinding deedt gij insluimeren in meedoogenloozen slaap
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en de gezellen hebben een groote daad beraamd, achterblijvende.
En snel aan Helios Huperioon als bode kwam
Lampetie met langen peplos, dat hem runderen wij gedood hadden.
En dadelijk onder de onsterfelijken sprak hij vertoornd van harte:
Zeus vader en andere zalige goden, altijd wezende,
straft nu de gezellen van Laertes' zoon, Odusseus,
die mij runderen doodden overmoedig, waarin ik
behagen had, gaande naar den hemel, den sterrenrijken,
en wanneer terug naar de aarde van den hemel af ik mij voortwendde.
En zoo zij mij niet zullen boeten voor de runderen een betamelijke vergelding
zal ik ondergaan naar Aides' huis, opdat onder de dooden ik schijne.’
En hem antwoordende sprak toe de wolkengaarder Zeus:
‘Helios, voorwaar, schijn gij onder de onsterfelijken
en de sterfelijke menschen over de graanschenkende aarde,
maar van hen zal ik weldra het snelle schip met witten bliksem,
klein slaande, splijten midden in de wijnkleurige zee.
En dat heb ik gehoord van Kalupsoo de schoonharige,
en zij zeide het van Hermeias, den overbrenger, zelf gehoord te hebben.
Maar toen naar het schip ik was afgegaan en de zee,
beschimpte ik allen overal toegetreden en niet eenig middel
te vinden vermochten wij en de runderen waren afgestorven alreede.
En voor hen dadelijk dan openbaarden de goden wonder-teekenen:
de huiden toch kropen en het vleesch om de spitten loeide,
het gebradene en het rauwe, en als van runderen werd het geluid.
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Zes dagen nu daarop mijn geliefde metgezellen
maaltijdden, van Helios' runderen weggedreven hebbende de beste,
maar toen den zevenden dag oplegde Zeus Kronioon,
toen dan vervolgens hield de wind op, met storm suizende.
En wij snel ingestegen zonden het schip de breede zee in,
den mast gesteld en de witte zeilen opgetrokken hebbende.
Maar toen dan het eiland wij achterlieten en niet eenig ander
verscheen der landen, maar hemel en zee,
toen stelde Kronioon een donkerblauwe wolk
over het holle schip en verduisterd werd de zee onder haar.
En het schip liep niet over zeer veel tijd; want snel kwam
gierend de westewind, met grooten storm suizend.
En van de mast de voorspannen brak de vlaag van den wind
beide, en de mast viel achterover en het tuig alle
stortte in het kielwater neer en hij op het achterschip,
trof hij des stuurmans hoofd en verbrijzelde ineens de beenderen
alle tezamen van het hoofd en gene dan, een buitelaar gelijkende,
viel af van het verdek en zijne beenderen verliet de manhaftige ziel.
En Zeus donderde tegelijk en wierp in het schip den bliksem,
en dat werd gedraaid geheel, geslagen door Zeus' bliksem,
en werd van zwavel vervuld en uit het schip vielen de gezellen.
En zij aan meeuwen gelijk om het zwarte schip
werden zij in de golven gedragen en de God nam weg de thuiskomst.
Maar ik ging door het schip heen en weer, totdat de klotsing
de boorden losmaakte van de kiel en de golf haar bloot droeg.
En daaruit verbrijzelde zij den mast tegen de kiel, maar daarop
was het ratouw geworpen, van runderhuid vervaardigd,
en daarmede snoerde ik beide aan een, samen de kiel en ook den mast
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en gezeten op die werd ik gevoerd door de verderfelijke winden.
Toen dan hield wel de Westewind op, met storm suizend,
maar aan kwam de Zuidewind, snel, brengende smarten aan mijn ziel,
opdat nog de verderfelijke Charubdis ik zou terugmeten.
Alnachtsch werd ik weggevoerd en tegelijk met den opgaanden zon,
kwam ik naar Skulle's klip en de vreeselijke Charubdis.
Zij nu slurpte op der zee zilte water
maar ik, naar den langen vijgeboom hoog opgebeurd,
daaraan vastgeklemd, hield ik mij, als een vleermuis, en niet ergens had ik
noch te steunen, met mijne voeten vast, noch te betreden;
want de wortels waren ver en wegzwevend waren de twijgen,
lange en groote en zij beschaduwden de Charubdis.
En zonder aflaten hield ik mij, totdat zij zou uitbraken terug
de mast en de kiel wederom, en voor mij, den verlangenden, kwam zij
laat; en wanneer ter avondmaal een man van de markt opstond,
vonnissend twisten vele van rechten laten de jongelingen,
toen dan verschenen de balken uit de Charubdis.
En ik liet van boven neer voeten en handen vallen
en midden in plonste ik voorbij naast de zeer lange balken,
en gezeten op deze roeide ik door met mijne handen.
Maar de vader van mannen en goden liet niet meer de Skulle
aanzien, want niet zou ik ontvlucht zijn het steile verderf.
En vandaar negen dagen werd ik voortgevoerd en in den tienden nacht
deden naar het eiland Ogugie mij de goden naderen, waar Kalupsoo
woont de schoonharige, de vreeselijke godin met een stem begaafd,
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en zij had mij lief en verpleegde mij. Waarom zou ik u dit verhalen?
Want reeds gisteren zeide ik het u in het huis,
u en uwe edele gade en gehaat is het mij
opnieuw het zeer duidelijk gezegde te verhalen.
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Drama
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Aeschylus: Perzen
De slag bij Salamis
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Vers 290-514

Er is een bode gekomen, die in algemeene bewoordingen de nederlaag bericht heeft.
Het koor heeft geantwoord met eenige hartstochtelijke ontboezemingen. Dan begint
de koningin:
ATOSSA
Ik zwijg sinds lang reeds, smartenoverstelpt, ontzet
door al den jammer; want dit onheil overtreft
het spreken en het naar de rampen navraag doen.
Maar toch - wij menschen moeten dragen alle leed,
dat komt uit godenhand; vouw open gansch het kwaad,
zeg af gelaten, zoo ook al in tranen, toch.
Wie leeft er, over wien ook wacht het rouwen ons,
der volksbestuurders, die in maarschalks ambt gezet
zijn plaats leeg heeft vereenzaamd, stervende.
BODE
Zelf leeft hij, Xerxes, en aanschouwt het hemellicht.
ATOSSA
Een groote lichtstraal zegt ge voor mijn huis althans
en blanke daglente uit een zwarte winternacht.
BODE
Artembares dan, van tienduizend ruiters vorst,
aan 't hard gesteente slaat hij der Sileniai
en Dardaces, de chiliarch, speerpunt gespietst,
sprong buitenboords af met een wonderlichten sprong
en Tenagon, der Baktriers oudaadlijk vorst,
bonst aan het land van Ajas, daverend van zee.
Lilaios, Arsames, Argestes derde man
het eiland rond, dat is der duiven voedstermoer,
rammeien ze in de branding den standvasten grond.
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De nabuur van 't Aegyptisch bronnenland des Nijls
Arkteus, Adeues, en de torscher van het schild
Pharnouchos vielen samen uit een zelfde schip.
De Chrysier Matallus, voerder van bewind
over drie duizend zwarte ruiterpaarden, valt
den rooden, ruigen, overschaduwenden baard
besmeurend, ruilende de kleur voor purperdoop.
Magus de Arabier, Artames Baktriaan
vergingen ginds, naar een hardvochtig land verhuisd.
Amestris en Amphistreus, den veelnijvren lans
hanteerend, Ariomardus met der pijlen spits
rampen verspreidend, Sesames uit Mysie
en Tharubis, van vijf maal vijftig schepen voogd
afstammende uit Lyrna; welgemaakte man,
hij ligt verslagen in afzichtelijken dood.
Ten lest Suennesis, eerste in mannenmoed,
heer der Ciliciers, hij die wel den zwaarsten taak
den vijand gaf, roemruchtig kwam hij om.
Zoo was de dood van dezen, die ik heb genoemd.
Uit vele rampen wordt u weinig meegedeeld.
ATOSSA
Wee, wee, het toppunt hoor ik daar van al het leed,
Schand' voor de Perzen en helklinkend klaaggeschrei.
Maar zeg mij dit, in uw verhaal weerom gekeerd
hoe groot was wel het aantal van de Grieksche vloot,
dat zij het onderstaan dorst met het Perzisch heer
den zeeslag aan te binden in scheepsentering?
BODE
Was overmacht voldoende, weet dat de barbaar
den slag gewonnen had; immers der Grieken was
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het gansche aantal omtrent dertigtallen tien
van schepen, nog tien uitgelezenen daar toe.
Xerxes, dit weet ik zeker, had een duizendtal
als som der vloot, aan snelle kruisers bovendien
tweehonderd zeven; aldus is de rekening.
Wat dunkt u, stonden we hierin achter in den slag?
Maar eenig daemon heeft het leger zoo verdelgd,
bezwarend de balansen met niet even lot,
De goden zijn het, die behouden Pallas' staat.
ATOSSA
Hoe? is Athene's stad nog onverwoest?
BODE
Waar mannen zijn, staan ook de muren overeind.
ATOSSA
En wat was van de vloten 't aan valsein? Spreekt uit,
wie maakten aandrang met den slag? De Grieken soms,
of was mijn zoon het, pralend op zijn overmacht?
BODE
Begin was, o gebiedster, van den ganschen ramp
Een wraakgeest of een daemon, komend over ons.
Immers een Grieksche bode, uit 't Atheensche heer
gekomen, zegt aan Xerxes uwen zoon aldus:
dat als de zwarte schaduw van den nacht verschijnt,
de Grieken niet meer blijven zullen, maar het boord
der schepen ingesprongen allen allezijds
het lijf gaan bergen in een heimelijke vlucht.
En hij, na 't hooren, niet bevroedende den list
des Griekschen vreemdlings noch der goden ongena,
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allen scheepsvoogden zegt hij deze afspraak aan;
wanneer de zon niet langer stralend de aarde zengt,
maar duisternis het heilig aetherperk bezit,
het vlootgros op te stellen in drie linieën
als wacht der uitvaart en der straten van de zee,
en anderen in een cirkel 't Aiaseiland rond,
want, zoo de Grieken vluchtten uit het booze lot,
en ongemerkten uittocht vonden voor hun vloot,
dat dan onthoofding was bepaald als straf voor elk.
Zooveel gelast hij, hoogelijk verheugd van zin,
niet wetend, wat er godenaf te komen stond.
En rij niet ongewillig maar gehoorzaam zeer
het avondmaal bereidden ze, elke roeiersman
bond zich den riem vast aan den welgetuigden dol.
En toen de luister van de zon was heengegaan
en nacht verscheen, ging ieder riemregeerend man
te scheep en ieder overste van wapenen.
En rij riep telkens rij aan van elk oorlogsschip
en allen varen in hun opgestelden rang.
En gansch den nacht hielden de stuurders van de vloot
het gansche scheepsvolk varend in de tusschenstraat.
De nacht verliep, maar nergens maakte 't Grieksche heer
aanstalten tot een vluchten steelsgewijs.
Maar echter, toen de dag zijn blanke paarden reed
en alle land besloeg, helstralend aan te zien,
eerst dan weerklonk er een geluid van Griekschen kant
zangswijs, met schoone galmen; en in hoogen toon
weerjubelde te zamen van de eilandrots
de echo en de Perzen overkwam een schrik,
die faalden in hun oordeel, want niet als ter vlucht
hieven de Grieken daar den paeanhymne aan,
maar opgaand tot den zeeslag met gerusten moed.
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Toen overschitterde al het gindsche de trompet,
en dra met sameninval van het riemgeruisch
sloegen zij diep het zilte op een fluitsignaal
en waren weldra allen duidlijk in het zicht.
De rechtervleugel had in welbewaarden rang
aanvankelijk de leiding, dan de gansche vloot
kwam allengs nader, dat men van nabij verstond
een luid toeroepen: zonen van de Grieken, gaat!
bevrijdt het land van uwe vaderen, bevrijdt
vrouwen en kroost, der goden zetelplaats,
der voorzaat graven, om dat alles is de strijd!
Waarop van onze zijde Perzisch spraakrumoer
het antwoord gaf en niet meer was het dralenstijd,
maar aanstonds schip in schip stiet den gebronsden sneb
ter ramming binnen; eerste is in de entering
een Grieksche bodem, die van een Phoenicisch schip
de kroon wegslaat, dan stuurt elk op een ander aan.
Eerst nu weerstond de menigt' van het Perzisch heer,
maar als de schepenvolte in de nauwe straat
is saamgedrongen, breken zij hun eigen riementuig
en zelf zich zelven met den bronzen rammenmond
slaan zij aan stukken zonder bijstand voor elkaar.
De Grieksche schepen joegen met een juist beleid
rond in een kring en achterover kantelden
de logge holten; niet meer was de zee te zien
van wrakken bloesemende en van menschenbloed,
en vol van lijken lagen rots en klippenstrand,
en in wanordelijke vlucht werd weggeroeid
wat schip nog van 't barbaarsch eskader over was.
Maar gene, als op tonijnen of op vischnet's worp,
met brokken riemen, met der wrakken splinterhout
sloegen zij, spietsten en triomfgeroep tesaam
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met luid gehuil lag op de vlakgespreide zee,
totdat het zwarte oog des nachts het al ontnam.
Maar al den jammer, niet zoo ik tien dagen lang
in reeks ging spreken, nimmer voerde ik ze u ten eind.
Want weet dat wel, dat nooit nog op een enklen dag
een menigt' zoo groottallig omgekomen is.
ATOSSA
Wee, wee, een zee van rampen brak er open hoog
over de Perzen en het gansch barbaarsch geslacht.
BODE
Weet echter dit, nog reikt het onheil niet ter helft
want zulk een samenval kwam over hen van leed,
dat 't tegen dit zelfs tweemaal opweegt in gewicht.
ATOSSA
En welke ramp kan kwader nog dan deze zijn?
Spreek, welke samenval van rampen, zegt ge, kwam
over de vloot met doorslag tot het boozere?
BODE
Der Perzen allen, die in vollen lichaamsbloei
van inborst dapperst waren, hoogst in adeldom,
den Koning zelf het zeerst verknocht en toegedaan,
zij zijn gevallen deerlijk in gesmaden dood.
ATOSSA
O, wee mij, vrienden, om dit jammerlijke leed!
In welken dood dan, zegt ge, kwamen dezen om?
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BODE
Er ligt een eiland voor de streek van Salamis,
klein, zonder reede voor de schepen, dat slechts Pan,
de danser, mag betreden, dicht bij volle zee.
Daar zendt hij dezen, dat, zoo uit den ondergang
der vloot de vijand herwaarts werd aan land gebracht,
zij dooden zouden 't licht bedwongen Grieksche heer
en eigen mannen redden uit de eilandstraat.
Maar slecht peilde hij de toekomst. Immers als een god
aan de Hellenen roem gaf in het scheepsgevecht,
den eigen dag het sperrend met gepantserde
krijgsmanschap sprongen zij de schepen uit en rond
omcirkelden zij 't eiland, dat zij radeloos
niet wisten waar te vluchten. Want uit handen worp
met steenen werden zij gebeukt en van den snoer
der bogen naderstortend dooden pijlen hen,
en eind'lijk op hen ingestormd in éénen loop
slaan, houwen zij de deerniswaarde leden stuk,
totdat zij aller levens hadden uitgedelgd.
En Xerxes jammerde het diep der rampen ziend,
want hij had zitting, overstralend gansch het heer,
hoog op een heuvel grenzend aan het vlak der zee,
en scheurende zijn kleeding, schreiend helder uit,
aanstonds kommando gevend aan de macht te land,
vliedt hij in ordelooze vlucht. Een zulke ramp
moogt gij beweenen bij het onheil van voorheen.
ATOSSA
O hatelijke daemon, hoe misleiddet gij
de Perzen in hun inzicht! bitter vond mijn zoon
de straf van trotsch Athene en nog was niet genoeg
wat aan barbaren Marathon te loor deed gaan.
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Waarvan een weervergelding hij te innen dacht
en zulk een zwerm van rampen zich heeft toegehaald.
Maar zeg mij, wie het lot der vloot ontkomen zijn,
waar liet ge die? weet gij dat helder kond te doen?
BODE
Der schepen kapiteins, der oovrige, in ijl
windaf slaan ze op een vluchten wild en ordeloos.
De landmachtrest in het Boeotische gebied
slonk weg, de eenen om der bronnen kostlijkheid
van dorst versmachtend, andren hijgensuitgeput,
komen wij verder naar het land der Phociers
en Doris en de golf van Malis, waar de stroom
Spercheus met zijn lafenis de vlakte drenkt.
Vervolgens neemt de vlakte van Achaiis' land,
de steden der Thessaliers ons op, berooid
van etensspijs; daar kwamen wel de meesten om
van dorst en honger, want die beiden waren daar.
En naar Magnesia en 't Makedoonsche land
kwamen wij en de voorde van den Axios,
naar Bolbe's waterbiezen, den Pangaiasberg,
het land Edonis; en in gindschen nacht verhief
een god ontijdig winterweer en stremt geheel
den stroom des heilgen Strymon's. En alwie voorheen
aan goden niet geloofde, hij aanbad hen toen,
met smeeking aarde en lichtgewelf vereerende.
Als nu het vurig godsgebed ten einde was,
betreedt het leger de kristalgestolde straat.
En wie van ons, eer nog de stralen van den god
zich rondverspreidden, opbrak, treft gered te zijn.
Want heet van zenging de verlichte zonnekring
versmolt de baan te midden met zijn koestervlam
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en op elkander stortten zij; gelukkig nog,
wie daar ten snelst den levensaêm af breken mocht.
Maar wie er resten en erlangden lijfsbehoud,
Thracie doorgaand, zwoegend en in grooten nood
zijn vluchtend zij gekomen, luttelen in tal
naar hunnen huisgrond: zoo mag der Perzen staat
wel zuchten, dervende's lands dierste krijgsmanschap.
Ziedaar de waarheid en veel laat mijn zeggen weg
van 't leed, dat God onder de Perzen in deed slaan.
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Sophocles: De spoorzoekers
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Vers 215-Finis

CYLLENE
Gij wilden, waarom tot den groenbegroeiden top,
der dieren woonplaats, kwaamt gij met een luid geschreeuw,
wat is uw toeleg? wat verandert gij den taak,
waarmee gij vroeger uwen heer te dienen placht,
die in een reeënhuid gehuld, den thyrsusstaf,
den lichtgevoerden in de hand, met ranke voet
vóórging het sierlijk reien en gij andren dan
achter hem aan omjubeldet den jongen god
met nymfen van zijn nakroost en een kinderstoet.
Maar nu vat ik de toedracht niet. Waar keert zich heen
uw nieuwe waanzin? met verbazing hoorde ik
te saam een luid toeroepen als van jagersbent,
die was genaderd tot de ligplaats van het wild,
en een geschreeuw van stelen en van dieverij.
Ik hoorde, of het waar de stem van een heraut,
en dan weer was een dreunen en een voetgestamp
naburig aan mijn woning. Nimmer nog vernam
ik zoo verwarde klanken, zoo verdeeld van zin.
Wat is uw waanzin, wat de wil, die u bezielt,
dat gij hier komt en stoort de schuldelooze nymf?
KOOR
O, nymf in het laaggegorde kleed,
laat af van uw toorn; ik breng geen twist
of bloedigen strijd, noch zal er een woord
onvriendlijk of wuft u krenken.
Bejegen mij niet hardvochtig dan,
maar antwoord vriendelijk wat ik vraag:
wie heeft in dit onderaardsch verblijf
op wondere wijs
zoo godlijken klank doen klinken?
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CYLLENE
Dat is al zachter dan uw zeden van daar straks
en zoo verzoekend zoudt ge eerder uwen zin
bereiken bij een schuwe en licht ontstelde nymf
dan met gestamp van voeten. Mij behaagt het niet
een schel gekijf van woorden met u aan te gaan,
maar openbaar mij rustig en verklaar mij kalm,
wat het mag wezen, dat gij mij verzoeken komt.
SILENUS
Gebiedster dezer streken, Cyllene's vorstin,
waarom ik herwaarts ben gekomen, meld ik straks,
maar zeg ons eerst, wat is de stem die hier weerklinkt,
en wie der menschen deelt haar zoete gaven uit?
CYLLENE
Eerst dient gij alles wel te weten dit vooraf,
dat, als gij uitbrengt wat ik u vertellen ga,
gij aan u zelven slechts de straf te wijten hebt.
Immers verbergen is de zaak in 't godsverblijf,
opdat de toedracht Hera niet ter kennis komt.
Want in geheime woning heeft de vader Zeus,
toen hij de liefde van de Atlasdochter had gesmaakt,
de zwangere verborgen en haar weggebracht
stil en verholen voor de hemelkoningin.
En in een rotshol baarde zij haar eenigst kind.
Hem nu verzorg en breng ik groot met eigen hand,
zoolang de moeder neerligt ziek en uitgeput,
en etenskost en drinken en zijn slapen gaan
bij zwachtelen gezeten en bij kinderwieg
bezorg ik al den dag door en de gansche nacht.
Hij nu groeit telken dage ongeloofelijk
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tot zulk een grootte, dat het angst en vreezen brengt.
Want sinds den zesden dag eerst aan het licht gebracht,
komt hij van kindzijn tot volwassenheid,
en in het zaad schiet en niet meer heeft spelenstijd
de scheut; zoodanig jongske bergt dit rotsgewelf
geheim, onvindbaar naar het vaderlijk gebod.
Maar dan de stem, de wondre klank, waarnaar gij vraagt
en uitvorscht met verbazen, zelf in éénen dag
wist hij ze te vervaardigen uit een holle schaal,
en uit een dood gedierte vond hij zulk een vat
vol van genot en doet het klinken onderaards.
KOOR
Onduidelijk, onbegrijpelijk is
uw woord, dat een kind in kinderlijk spel
zoo wondere stem heeft gevonden.
Tot spot van ons onwetenden is
uw zeggen bedoeld,
dat deze uit dood gedierte wist
zoo luide stem te doen klinken.
CYLLENE
Wees niet wantrouwend, want betrouwbaar lacht de taal toe
der godin.
KOOR
En hoe geloofik, dat eens dooden stem zoo heerlijk klinken kan?
CYLLENE
Geloof het; 't doode dier geeft klanken, bij zijn leven was het
stom.
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KOOR
Hoe was zijn aanblik? was het lang of was het klein en krom
gegroeid?
CYLLENE
't Was klein en op een pot gelijkend, in een bonte huid gehuld.
KOOR
Het zag er uit dus als een kat of ook wel als een panterdier?
CYLLENE
Ge hebt geheel verkeerd geraden; rond is 't en van pooten kort.
KOOR
En lijkt het niet op een ichneumon, heeft het niet wat van een
kreeft?
CYLLENE
Het is ook zóó niet, maar komaan bedenk nog eens een andre
soort.
KOOR
Dan is het als een spitsgehoornde kever van den Aetnaberg.
CYLLENE
Nu hebt ge bijna goed begrepen, waar het dier het meest op
lijkt.
KOOR
En wat geluid geeft van hem, is dat 't binnenst of het buitenste?
CYLLENE
De bonte huid van buiten is het, lijkend op een mosselschelp.
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KOOR
Hoe noemt gij 't dier? Vertel zijn naam ons, zoo die u bekend
mag zijn.
CYLLENE
De jongen noemt het dier een schildpad, wat geluid geeft noemt
hij lier.
KOOR
Met welke kunstgreep maakt hij 't hulsel tot zoo schoone klank
bereid?
CYLLENE
Het schrander jongske boort vier gaten in den rand der holle
schaal.
Een rieten staafje gaat er door, waarvan het eind omwikkeld is
met reepen van een runderhuid, dat het zich niet bewegen kan.
Dan legt de knaap twee andre rietjes in de lengte boven op.
En in de dwarste nog een rietje, loodrecht op de rest gericht
en eindlijk zeven schapedarmen spant hij kunstig daarop uit,
die geven wondre tonen van zich, aangetokkeld met de hand,
die zijn genezing van de smarten, zijn der ziele lafenis,
en dol van vreugde heft hij aan te zingen een saamklinkend lied,
want hem verrukt de bonte wisseling van geluid der snarenlier.
Zoo heeft het kind van 't langgestorven dier een nieuwe stem
gemaakt.
KOOR
Een stem met hooge geluiden strijkt
neer over de streek en door de toon
doen vreemde verschijningen zich voor
en wondre gedaanten ontluiken. -
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Maar dat, waarheen ik mijn loopen richt,
de maker van het kunstige tuig,
hij is de dief, dien ik zoek, hij is 't
en niemand anders, geloof het gerust.
Maar gij, wees daarom niet boos, godin,
en wil het niet euvel duiden.
CYLLENE
Zijt ge verbijsterd? Welke diefstal noemt ge daar?
KOOR
Gebiedster, waarlijk, uwe boosheid wensch ik niet.
CYLLENE
Noemt ge den zoon van Zeus, den oppergod, een dief?
KOOR
De buit der diefstal zelve brengt hem aan het licht.
CYLLENE
Wil het bewijs dan geven, dat ge waarheid spreekt.
KOOR
Terstond zult ge vernemen, dat ik waarheid spreek.
Dat hij de runderen heeft gestolen weet ik wis,
want uit een runderhuid gesneden is de riem,
waarmee hij bij het samenstellen van zijn lier
de stukken riet omwikkeld heeft, waarvan gij spraakt.
CYLLENE
Ach, eindelijk begrijp ik thans uw dwazen zin,
die om mijn argeloosheid spot en lachen gaat
en zulks in ernst niet maar in louter speelschen trant.
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Wat mij nu aangaat, speel gerust met mij uw spel.
Zoo u dat vreugd geeft, of zoo u dat voordeel brengt,
doe u te goed naar hartelust en schaterlach.
Maar hem, den waren zoon van Zeus, bespot hem niet,
een kinderlijk verzinsel makend op een kind,
want noch van vaderszijde heeft hij steelschen aard,
noch woont de diefstal in zijn moederlijk geslacht.
Is er gestolen, zoek den dief dan daar, waar nood
en armoede is, van dezen is de woning niet berooid.
Zie naar de afkomst, dicht den boozen opzet toe
aan wie het past, niet dezen voegt iets dergelijks.
Maar altijd zijt ge een kind, gij die als oude man
met ruigen kinbak als een bok praalt met uw baard,
houd op van vreugd te stralen met uw kalen kop.
Wie aan de goden eerst zijn zotten lachlust koelt,
mag naderhand niet klagen; neem dat aan van mij.
KOOR
Verdraai, verwring het met woorden, bedenk,
haarfijn verzonnen, wat ge maar wilt.
Ge doet me toch niet gelooven,
dat hij, die het speeltuig met leer heeft bekleed,
de huid van andere runderen heeft
gestolen en niet van Apollo's vee:
dat brengt ge niet uit mijn gedachten.
CYLLENE
Vreest gij den toorn niet van den allerhoogsten Zeus?
Dat gij zijn zoon van diefstal roekeloos beticht.
KOOR
Wanneer hij steelt, is hij niets anders dan een dief.
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CYLLENE
Zoo booze laster past niet bij den telg van Zeus.
KOOR
Wanneer het waar is, mag het ook door mij gezegd.
CYLLENE
Wanneer het waar is, maar het is de waarheid niet.
KOOR
Toch heb ik duidlijk 't loeien van het vee gehoord.
CYLLENE
Waar weiden dan die koeien, waar ge steeds van spreekt?
KOOR
Ze weiden niet, ze zijn hier binnen thuis gebracht.
CYLLENE
Wie houdt ze daar gevangen? hoe verzint ge 't toch?
KOOR
Het kind, dat binnen in de grot verborgen is.
CYLLENE
Houd op met scheldtaal tegen 't eigen kroost van Zeus.
KOOR
Volgaarne, als men 't vee naar buiten drijven wil.
CYLLENE
Vervelen gaat ge me, gij en dat vee van u.
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KOOR
Geef het terug, kom op met het gestolen goed.
CYLLENE
Zoo driesten laster langer aan te hooren voegt
de nymf niet en de voedster niet van 't godenkind.
Vermeetle bende! vrees den bliksemstraal van Zeus,
Die 't krenken van zijn nakroost bitter wreken zal.

Zij verzinkt in de diepte
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Euripides: Medea
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Vers 214-Vers 266

MEDEA
Gij, vrouwen van Korinthe, 'k kwam mijn woning uit,
om uw verwijt te ontvluchten; velen weet ik toch
als trotsch bekend staand om hun uiterlijk
in de openbaarheid; om hun stillen levensgang
gaan andren voor hoogmoedig door en norsch. Er is in 's menschen indruk geen rechtvaardigheid,
die, voor zij iemand's inborst duidlijk heeft doorgrond,
op 't eerst gezicht verafschuwt, nog in niets gekrenkt.
En dan een vreemdling past het vriendelijk te zijn
en ook een burger prijs ik niet, die stug van zin
uit onbekendheid onbemind is in de stad.
Maar mij heeft dit gebeurde, onverwachts geschied,
te grond gericht; de luister van mijn leven is
te loor, vriendinnen, en ik hunker naar den dood.
Want hij, die voor mij alles was, hij is mij thans
de slechtste man gebleken, hij mijn echtgenoot.
Van alles wat er leeft en oordeel heeft, zijn toch
wij vrouwen het rampzaligst schepsel verreweg.
Wij moeten in den aanvang voor een hooge som
een man gaan koopen en een meester van ons lijf
gaan krijgen, en dit laatste is het ergste nog.
En groot is d'ongewisheid of een slechte ons deel
wordt of een goede; scheiden toch is niet gepast
voor vrouwen, noch het gaan verloochnen van haar man.
Dan, komende naar nieuwe zede en levenswijs,
moet men een zienster wezen, niet van huis geleerd,
hoe men het best zal omgaan met zijn echtgenoot.
Als dan met ons na groote moeiten onzerzijds
een man tesaam leeft, die zijn juk geduldig draagt,
gelukkig 't leven, anders is de dood gewin.
De man, wanneer hem d'omgang met de zijnen drukt,
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naar buiten gaand, beeindigt zijn verzadiging
zich tot zijn vrienden of bekenden keerende,
wij echter moeten altijd zien naar ééne ziel.
Dan zegt men, dat wij binnenshuis zonder gevaar
voortleven, onderwijl zij strijden in 't gevecht. Verkeerde wijsheid! liever driemaal in den slag
gestaan dan ééns in kinderbarensnood.
Maar in dit alles staan wij beiden niet gelijk.
Gij toch hebt hier te lande, stad en vaderhuis,
genietingen des levens en vertrouwd verkeer;
ik word als wettelooze vreemdeling gehoond,
en door mijn man uit ververwijderd land gehaald,
heb ik geen moeder, broeder en geen bloedverwant
als toevlucht uit de krenkingen mij aangedaan.
Daarom verzoek ik van uw goedheid deze gunst:
zoo ik een uitweg of een middel vinden mocht,
dat gij 't verzwijgt. Angstvallig pleegt een vrouw te zijn
en laf om staal en doodslag in het oog te zien
maar zoo zij in haar huwlijksbed beleedigd is,
dan is geen ander meer op moord en bloed belust.
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Vers 292-315
Niet voor de eerste maal thans, Creon, maar reeds vaak
heeft mij mijn roem benadeeld en mij scha gebracht.
Daarom, wie een verstandig vader is, hij voedt
zijn zonen niet tot ongemeene kunde op,
want bij 't verwijt, dat zij hun tijd onnut verdoen,
winnen zij booze afgunst bij de burgerschap.
Al wie onwetenden een nieuwe wijsheid brengt,
hij geldt bij allen voor onbruikbaar, niet voor wijs,
en zoo ge van de hooge geesten in de stad
de meerdere mocht blijken, strekt ge slechts tot last.
en ook ik zelf heb aan dit lot mijn deel erlangd.
Immers mijn kunde wordt door sommigen benijd,
door u gevreesd, dat ik ze tegen u misbruik.
Zoo is mijn aard niet, Creon, wees niet ongerust,
dat ik mij zou vergrijpen aan uw vorstenhuis
want gij, wat hebt ge mij misdaan, gij gaaft uw kind
aan wie uw hart begeerde, maar mijn echtgenoot,
hem haat ik; gij, gij hebt hierin zeer wijs gedaan.
en daarom, u misgun ik uwen voorspoed niet,
viert bruiloft, weest gelukkig, maar laat mij dit land
mogen bewonen; is ons ook al onrecht aangedaan,
wij zullen zwijgen, zwichtend voor de overmacht.
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Vers 364-409
Onheil aan alle kanten! wie die 't tegenspreekt?
En toch, nog is het niet zoo ver, gelooft het niet;
nog wacht het jonggehuwde paar een booze strijd
en ook den bruidsbezorgers niet geringe nood.
Want meent ge, dat ik deze zacht bejegend had,
zoo'k niets beoogde, noch mijn voordeel had gediend.
Geen woord had ik gesproken, noch zijn hand gevat.
Maar tot een zoo groot onverstand is hij geraakt,
dat hij, terwijl hij mijn besluit voorkomen kon
door ballingschap, mij dezen dag heeft toegestaan,
waarin ik drie van mijn vijanden in het graf
zal brengen, vader, dochter en mijn echtgenoot.
En vele wegen heb ik tot hun dood gereed,
maar weet nog niet, vriendinnen, welke in te slaan.
Steek ik het koninklijke bruidspaleis in brand,
of stoot ik het gewette zwaard hun door de borst,
in stilte naderkomend tot het huwlijksbed?
Eén ding staat hierbij in den weg; word ik betrapt
bij 't drempelovergaan en bij mijn hinderlaag,
dan word ik stervend voor mijn vijanden tot spot.
De kortste is de beste weg en wij daarin
het meest bedreven; met vergif breng ik hen om.
Welaan, zij zijn gestorven. Welke landstreek neemt mij op
of welke gastvriend geeft mij een betrouwbaar huis,
een veilige bodem en beschermt mijn schuldig lijf?
Onmooglijk! Liever wacht ik nog een korten tijd
om dan, zoo zich een veilig toevluchtsoord vertoont,
op dezen moord met list en stilte af te gaan.
Maar als een hopelooze rampspoed mij verjaagt,
dan neem ik, zoo het ook mijn leven kosten mag,
zelve het zwaard ter hand en waag het uiterste. Want neen, bij de gebiedster, die ik bovenal
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vereer en tot mijn helpster uitverkoren heb,
bij Hecate, woonachtig in mijn binnenhui,
niet zal er een van hen mij krenken straffeloos,
maar bitter maak ik hen het huwelijk en gehaat
en bitter ook de bruiloft en mijn ballingschap.
Op dan, Medea, spaar niets van uw wetenschap,
van booze plannen en van listverzinselen.
Ga tot den gruwelijken daad, nu blijkt uw moed.
Gij ziet wat u is aangedaan; moet ge de spot
van Jason's Sisypheisch huwlijk worden, gij,
die stamt van eedlen vader en van Helios?
Gij kent de kunst, maar bovendien wij vrouwen zijn
uit onzen aard tot goede dingen hulpeloos,
maar wij zijn meesters in den toeleg tot het kwaad.
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Vers 764-797; Vers 811-823
Zeus en Gerechtigheid van Zeus en licht der Zon!
nu ga ik zegevieren op mijn vijanden,
vriendinnen, thans betreden wij den goeden weg.
Want deze man heeft zich in onze hoogste nood
als onzer plannen veil'ge haven voorgedaan:
aan dezen leggen wij ons brooze vaartuig vast
en gaan ter wijk naar Pallas' stad en muzenburcht.
En thans zal ik u al mijn plannen en beraad
gaan zeggen, gij, verwacht geen aangenaam verhaal.
Ik zend een dienares van mij naar Jason heen
om hem te vragen, dat hij voor mijn oog verschijnt.
Komt hij, dan spreek ik hem gelaten woorden toe:
dat ook ik alles goed vind en er in berust
en dat het beter zóó is en goed ingezien.
Maar voor mijn kindren vraag ik, dat wordt toegestaan
te blijven, niet opdat zij hier in 't vreemde land
mijn vijanden tot spel en spot zijn, maar omdat
de koningsdochter met een list ik dooden wil.
Want met geschenken in de handen stuur ik hen,
met gaven voor de bruid voor 't hun gegund verblijf,
een luchten peplos en een goudgedreven kroon.
En neemt zij 't aan en legt zij zich het sieraad om,
dan sterft ze ellendig en elk, die haar naderkomt,
met zulk een gif zijn mijn geschenken ingesmeerd.
Hier echter breek ik thans mijn plannenuitleg af,
en jammren moet ik, welke daad ons verder nog
te doen staat; want mijn eigen kindren moet ik dan
vermoorden, niemand die mij hiervan kan ontslaan.
En als ik 't huis van Jason heb te grond gericht
ga ik het land uit, mijner liefste kindren bloed
ontvluchtend en met schandelijke schuld belast,
want hoongelach van vijanden verdraag ik niet.
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KOOR
Nu gij mij aan uw plannen deel gegeven hebt,
wil'k uw belang en ook de wet der menschlijkheid
te samen dienen en ik zeg u, doe dat niet!
MEDEA
Het moet gebeuren, dat gij spreekt, zooals gij spreekt,
begrijp ik, daar ge niet in leed zijt zooals ik.
KOOR
Zult ge uw eigen lijfsvrucht durven dooden, vrouw?
MEDEA
Ja, als ik zóó mijn echtgenoot het zekerst tref.
KOOR
Gij wordt zoodoende de meest rampzaalgevrouw, dieleeft.
MEDEA
Het zij gewaagd, elk uitstelwoord is nutteloos,
maar, voedster, ga naar binnen en breng Jason hier,
gij die voor ons vertrouwde boodschap steeds bezorgt,
en zwijg van mijn besluiten, als ge welgezind
uw meesters zijt en waren vrouwenaard bezit.
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Vers 1001-1080
PAEDAGOGUS
Vorstin, uw kinderen zijn bevrijd van ballingschap
en de geschenken heeft de koningsbruid verheugd
ontvangen, vrede heeft uw kroost, wat haar betreft.
Hoe nu?
Waarom staat gij verslagen bij zoo groot geluk?
MEDEA
Wee, wee!
PAEDAGOGUS
Dat stemt niet samen met den inhoud van mijn woord.
MEDEA
Wee, andermaal.
PAEDAGOGUS
Heb ik onwetend ongeval
gemeld, bedroog mijn meening van geluksbericht?
MEDEA
Bericht is, wat bericht is; u verwijt ik niets.
PAEDAGOGUS
Wat slaat ge tranenstortend dan uw oogen neer?
MEDEA
Ik kan niet anders, oude, zulke dingen heeft
de godheid en ik rampen zinnend uitgedacht.
PAEDAGOGUS
Vrees niets, want door uw kindren komt ge weer hier heen.
MEDEA
En doe ik andren heengaan, ik ellendige.
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PAEDAGOGUS
Niet gij als eerste wordt gescheiden van uw kroost.
Zijn rampen licht te dragen past een sterfeling.
MEDEA
Ik zal het trachten; echter gij, ga binnenshuis
en geef mijn kindren, wat er daaglijks noodig is.
O kindren, kindren, u valt dan een stad ten deel,
een huis, waarin ge zonder mij rampzalige
zult leven, aldoor van de moederzorg beroofd.
Maar ik, als balling ga ik naar een ander land
vóór vreugd van u te hebben, uw geluk te zien,
voor dat ik bad en gade en uw huwlijksbed
versierd heb en den feesttoorts hoog heb opgetild.
Wee mij, rampzaalge, om mijn eigenzinnigheid!
vergeefs dan heb ik, kinderen, u groot gebracht,
vergeefs dan zwoegde ik, werd door smarten ik verscheurd,
de harde pijnen dragend in uw barenswee.
Voorwaar, eens had ik, jammerlijke, vaste hoop
op u, dat gij mij plegen zoudt in de' ouderdom,
mij na mijn sterven liefderijk bezorgen zoudt
allen benijdbaar. Zoo zijn dan te grond gericht
mijn zoete zorgen. Want verstoken van u bei
leid ik een leven, droevig en mij zelf tot smart,
en gij, gij zult uw moeder niet meer mogen zien,
maar zult zijn heengegaan naar andre levenswijs.
Wee, wee, wat ziet gij, kindren, mij met oogen aan
en lacht mij tegen uwen allerlaatsten lach!
ach, vrouwen, ach, wat moet ik doen? mijn hart ontzinkt,
nu ik den heldren oogopslag der kindren zie.
Ik kan, ik kan niet, weg, vaartwel mijn plannen al!
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wat moet ik dezen vader foltren met hun leed,
wanneer ik zelve dubbel zoo veel smart verkrijg?
ik zou niet kunnen, weg, mijn plannen al, vaartwel!
En toch, wat deert mij? ga ik worden tot een spot
en laat ik ongewroken mijn vijanden vrij?
Het moet gedurfd! O schande over mijn zwakken moed,
dat ik ook maar kon denken aan toegevendheid.
Gaat, kinderen, ter woning! Maar wie onbevoegd
getuige zijn wil dat ik hier mijn offer breng,
hij wete 't zelf; ik maak mijn hand niet krachteloos.
Ach, ach.
Niet toch, mijn ziel, niet toch, volvoer dit niet,
laat af van hen, rampzaalge, spaar uw eigen kroost,
ook zonder moeder levend zijn zij mij tot vreugd. Neen bij de wrekergoden in den Hades, neen,
nooit zal het wezen, dat ik aan mijn vijanden
mijn eigen kindren overlaat tot hoon en spot:
beschoren is het en ontkomen wordt het niet
en op het hoofd staat reeds de krans, in 't feestgewaad
vergaat de vorstelijke bruid, ik weet het wis.
Maar ga ik dan den allersmartelijksten gang,
zoo wil ik spreken tot mijn kindren. Geeft, gij bei,
geeft aan uw moeder uwe hand tot groet,
o liefste handen, en mij zeer beminde hoofd,
gestalte en der kindren edel aangezicht,
het ga u wel, daarginds althans; want alles hier
ontnam uw vader. O omarming wonderzoet,
o zachte streeling, zoele kinderademtocht!
Gaat heen, gaat heen, ik kan niet langer hen aanzien,
mijn beide kindren, maar bezwijk onder het leed.
En weten doe ik, wat een ramp ik sta te doen,
maar sterker is mijn hartstocht dan mijn wetenschap.
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MEDEA
Vriendinnen, langen tijd reeds wacht ik den uitslag af
en loer ik op den afloop van de dingen ginds.
Maar zie, daar komt van Jason's dienaars een
naar hier geloopen en zijn snelle ademtocht
bewijst, dat hij een nieuwe ramp te melden heeft.
DIENAAR
Gij, die een gruwelijke misdaad hebt volbracht,
Medea, vlucht, vlucht, en versmaad noch scheepsvervoer
tot uw ontvlieden, noch een wagen overland.
MEDEA
En wat heb ik misdreven, dat ik vluchten zou?
DIENAAR
Gestorven is daar juist de koninklijke bruid
en ook haar vader Creon door uw boos vergift.
MEDEA
Een blijde tijding brengt ge en ge wordt voortaan
onder mijn vrienden en mijn weldoeners geteld.
DIENAAR
Wat zegt ge? Zijt ge bij uw hoofd en niet ontzind,
gij, die den ondergang van 't koningshuis verneemt
en u verheugt bij 't hooren en hiervan niet schrikt.
MEDEA
Ook ik heb tegen deze woordenvloed van u
iets in te brengen, maar wind u niet op, mijn vriend.
Vertel, hoe zij zijn omgekomen; ééns zoo groot
zal onze vreugd zijn, zoo hun dood ellendig is.
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DIENAAR
Als van uw kinderen het dubbelvoud geslacht
het bruidspaleis met hunne gaven binnentrad,
waren wij slaven, die eerst treurden om uw leed,
in vreugde en aanstonds ging er in het huis gerucht,
dat met uw man gij 't oud geschil hadt bijgelegd.
En deze kust de handen, gene 't blonde hoofd
der kinderen en ik zelf ook ging in vreugd
mee met de kleinen naar het vrouwenwoonvertrek.
En de vorstin, die thans wij eeren in uw plaats,
had, voor zij 't paar der beide kindren had bemerkt,
het oog vol liefde naar Jason heen gericht.
Dan echter haalde zij den sluier van haar blik
en wendde haastig hare blanke wangen af,
der kindren binnenkomst verfoeiend, maar uw man
bedaart de onwil en de gramschap van de maagd
met deze woorden: ‘wees uw vrienden welgezind,
houd op met stuursch te wezen, keer uw hoofd weer om
en laat de vrienden van uw man de uwe zijn,
neem aan de gaven, vraag uw vader, dat hij hun
de ballingschap kwijtschelden mag om mijnentwil!’
En zij, als zij het sieraad zag, weerstond niet meer,
maar gaf hem toe in alles en vóór uit het huis
kindren en vader ver nog waren heengegaan,
nam zij het bonte prachtgewaad en legde 't om.
En als zij op haar hoofd zet 't gouden diadeem,
strijkt zij in blanken spiegel zich de haren glad
en lacht het zielloos schijnbeeld van zichzelve toe.
Dan opstaand uit haar zetel loopt zij heen en weer
't vertrek door, luchtig zettende den blanken voet,
oververheugd in haar geschenken, telkens weer
neerziende langs zich zelve tot den voetenspits.
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Maar wat dan volgde, was afschuwlijk aan te zien.
Want van gezicht verschoten wankelt zij terug
met bevend lichaam en voorkomt ternauwernood
invallend in haar zetel, dat zij nederstort.
En een der oude dienaressen, meenend dat
de toorn van Pan of andre godheid haar bezocht,
riep een gebed uit, tot zij eindlijk door den mond
het witte schuim ziet komen en der oogen blik
ziet breken en de huid verkleuren zonder bloed.
Dan strijdig met haar beden liet zij weegehuil
weerklinken. Aanstonds ijlde de een naar 't huis
des vaders, de ander naar den jongen echtgenoot
om 't ongeval der bruid te melden en geheel
de woning dreunde van het heen en weer geloop.
Reeds kon een reiziger met vlug bewogen voet
den afstand van zes plethren hebben afgelegd,
als uit haar zwijgend liggen met geloken oog
onder een aaklig kreunen de arme wakker werd.
Want dubble ramp was 't, die haar naar het leven stond
het gouden windsel, dat haar om de slapen lag,
blies uit een wondre bronwel van verterend vuur,
en 't fijne weefsel, uwer kinderen geschenk,
reet 't blanke vleesch in stukken der rampzalige
en weg vlucht ze, opgevlogen uit haar stoel, in vollen brand
en schudt haar hoofd en haren her en derwaarts wild
om 't sieraad af te werpen, maar onwrikbaar vast
kleefde het gulden bindsel en hoe meer zij 't haar
ging schudden, des te feller flakkerde het vuur
en neder stort zij, overwonnen door de ramp,
voor ieder dan haar vader nauwlijks kenbaar meer.
Want noch was harer oogen kalme blik te zien,
noch 't welgevormde aangezicht, maar van de kruin
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des hoofds druppelde bloed met vuur tesaamvermengd
en van 't gebeente vloeide 't vleesch als pijnboomhars,
door 't duister vreten der vergiften aangetast,
een gruwlijke aanblik; en wij allen hadden angst
de doode aan te raken, door haar lot geleerd.
En als de arme vader van geen ramp bewust
op eens de zaal betreedt, treft hij een doode aan,
en aanstonds jammert hij het uit, omarmt het lijk
en kust het, aldus sprekend: ‘o, rampzalig kind,
wie heeft der goden u zoo deerlijk omgebracht?
Wie maakt mij ouden man nog in mijn graf verweesd
van u? o, ware ik met u mee gestorven, kind!’
En toen hij ophield met geschrei en weegeklaag,
en 't oude lichaam weder hoog te richten zocht,
zat hij gekleefd, als klimop om een lauwertak,
aan 't feestgewaad en vreeslijk was de worsteling.
Want hij wenschte zich op te richten van haar weg,
maar zij hield tegen en wanneer hij trok met kracht,
reet hij zijn oude vleesch af van de beenderen.
En eindlijk werd de deerniswaarde uitgedoofd
en gaf den geest, bezweken onder al het kwaad,
en kind en oude vader liggen naast elkaar
neer in den dood, een ramp, wel het beschreien waard.
En laat ik thans niet spreken over wat u wacht,
want gij zult zelf wel redding weten uit uw straf,
maar 't menschenlot acht ik sinds lang een schaduwbeeld
en zonder vreezen zeg ik, dat al wie voor wijs
doorgaan en voor napeinzers van de wetenschap,
dat zij het ergste aan onwijsheid schuldig gaan.
Want geen der sterflijken is een gelukkig mens,
wel krijgt er van den voorspoedszegen de een een deel,
grooter dan de ander, maar gelukkig is er geen.
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KOOR
Het schijnt wel, dat de godheid op deze' eenen dag
veel welverdiende rampen over Jason brengt.
O, deerniswaarde, hoe beklagen wij uw lot,
dochter van Creon, die om Jason's huwlijksband
zijt heengegaan naar Hades' sombere verblijf.
MEDEA
Vriendinnen, thans is door mij uitgemaakt, ten snelst
mijn kinderen te dooden en van hier te gaan
en niet hen prijs te geven door verkeerd vertoef
aan andre en vijandigere hand tot moord.
Want sterven moeten zij in elk geval, daarom
zal ik ze dooden, die ze ook heb voortgebracht.
Welaan dan, pantser u mijn hart, wat dralen wij
thans te volvoeren 't vreeslijk maar noodzaaklijk kwaad.
Welaan, rampzaalge hand van mij, vat nu het zwaard,
ga naar het droevig einde van uw levensloop
en word niet zwak; herinner u uw kindren niet,
hoe lief zij waren, hoe gij hen hebt voortgebracht,
vergeet uw kindren dezen eenen korten dag,
beschrei hen later; immers zoo ik hen al dood,
zij waren dierbaar en ik diep beklagenswaard.
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Vers 1350-1385
MEDEA
Een lange rede had ik tegen deze woorden in
geantwoord, zoo niet Zeus de vader alles wist,
wat gij geleden, wat gij mij hebt aangedaan.
Niet was het u gegeven, krenkende mijn bed,
een leven van geneugt te leiden, mij tot spot.
Noch zou de koningsdochter en haar koppelaar
Creon mij ongestraft verbannen uit dit land.
En thans, noem mij gerust, indien gij wilt, leeuwin
of Scyllamonster, wonend in Tyrrheensche rots,
ik heb naar wensch u in uw hart teruggeraakt.
JASON
Ook zelve hebt gij smart en aandeel in de ramp.
MEDEA
Zeer zeker, maar dat gij niet spot, is leniging.
JASON
O kindren, welk een booze moeder was uw deel.
MEDEA
O kindren, hoe is vader's misdrijf uw verderf.
JASON
't Was toch mijn rechterhand niet, die hen heeft gedood.
MEDEA
Neen, maar uw onrecht en uw nieuwe bruiloftsband.
JASON
Hebt gij hen durven dooden om een huwlijksbed?
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MEDEA
Meent gij, dat dat een klein verdriet is voor een vrouw?
JASON
Ja, voor een zedige, maar aan u is alles slecht.
MEDEA
Zij zijn gestorven, daarmee raak ik u in 't hart.
JASON
Wraakgoden zijn ze, komend op uw eigen hoofd.
MEDEA
De goden weten, wie met dezen ramp begon.
JASON
Zeker, zij weten, dat uw ziel verfoeilijk is.
MEDEA
Verafschuw mij, uw omgang is mij diep gehaat.
JASON
En mij de uwe en het afscheid valt mij licht.
MEDEA
Hoe, denkt ge, zou dat mij zijn? 't is mijn liefste wensch,
JASON
Gun mij, dat ik de lijken bijzet en verzorg.
MEDEA
Neen, ik zal ze begraven met mijn eigen hand,
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ik breng hen naar den Heratempel op de burcht,
opdat aldaar geen vijand hen ontwijden mag,
hun graven schendend en dit land van Sisyphus
zal ik een treurfeest brengen en een plechtigheid
tot eeuw' ge zoening van den goddeloozen moord.
Maar zelve zal ik heengaan naar 't Erechtheusland,
opdat ik vrouw van Aegeus zij, Pandion's zoon;
maar gij sterft naar verdienste een rampzaalgen dood,
verbrijzeld door een brokstuk van het Argoschip,
een bitter einde vindend van mijn huwlijksband.
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Vers 1415-419
Veel deelt ons Zeus de Olympier toe
en veel voleindigt hij onverhoopt,
wat werd verwacht, werd niet volbracht,
en 't nimmer vermoede kwam tot stand.
Zoo ook verliep dit gebeuren.
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Euripides: Hippolytus
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Vers 176-250

VOEDSTER
O rampen der menschen, o tobben en kwaal!
Wat moet ik u doen, wat laten voor u?
Daar is nu het licht en de heldere lucht,
daar is nu uw ziekbed en lijdensbaar
naar buiten gebracht,
want van buiten te komen spraakt ge aldoor
en straks hebt ge haast weer naar binnen te gaan
en zijt ge verdrietig, met niets te vree.
Wat ge hebt, mishaagt u en wat ontbreekt,
daar hunkert ge naar.
O ziek zijn is beter dan oppasser zijn.
Bij 't eene houdt het met ziek zijn op,
bij 't andre gaan lichaam en ziel te grond.
ach, 't heele leven is vol bezwaar
en er is geen eind aan de' ellende!
PHAEDRA
Tilt op mijn lijf, ondersteunt mijn hoofd,
Geliefden, mijn leden zijn krachteloos.
Vat, vrouwen, mijn blanke armen aan,
mijn sluier is al te zwaar voor mijn hoofd,
neem hem af, spreid over mijn schouders mijn haar.
VOEDSTER
Wees rustig, mijn kind, woel niet in fel
ongedurig zijn!
In stilte en in gelatenheid
verdraagt ge lichter uw groote kwaal:
den menschen is leed beschoren.
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PHAEDRA
Ach, ach,
O, dat van een koele lafenisbron
het zuivere water ik putten mocht,
dat onder de wilgen en in het gras
der weiden gelegen ik rusten mocht!
VOEDSTER
Wat zegt ge, mijn kind?
Wat hebt ge verlangen naar vloeiende bron?
Er staat een bosch hier bij het paleis,
van waar ge een drank erlangen kunt.
PHAEDRA
Naar de bergen brengt mij, ik ga naar het woud,
naar het pijnboombosch, waar moordend het wild
de jachthonden gaan,
gespikkelde hinden achterna,
de honden te hitsen hunkert mijn hart,
de Thessalische lans langs het blonde haar
te werpen, in handen te hebben den schicht
met ijzeren punt.
VOEDSTER
Wat zijt ge, mijn kind, hierover ontsteld,
wat wenscht gij, een vrouw, ter jacht te gaan?
verkondig den volke niet zulke taal,
een woord uitwerpend van waanzin vol.
PHAEDRA
O, Artemis, die van het worstelperk,
van den paardenbaan de gebiedster zijt,
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ach, kon ik op uwen zandigen grond
Venetische veulens dresseeren gaan!
VOEDSTER
Wat spreekt ge wonderlijk andermaal?
Daar straks naar de bergen ter wilde jacht
was uw zin, en nu naar het mulle zand
van den paardenren uw verlangen gaat.
Veel zienerskunst is er hier vereischt,
welke god het spoor u bijster maakt
en uw zin, mijn kind, heeft verduisterd.
PHAEDRA
Ik diep rampzaalge, wat heb ik gedaan,
waar heen ben ik afgedwaald van geest,
in waanzin verviel ik door daemon's schuld,
ik arme, o wee! Ach moeder, omhul mij opnieuw het hoofd,
ik schaam mij voor al, wat ik heb gezegd,
omhul het, mijn tranen droppelen neer,
en mijn oogen hebben tot schroom zich gekeerd.
Want welbezonnenheid geeft slechts smart
en waanzin schande; het beste waar'
zijn onheil niet te beseffen.
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Vers 288-353
VOEDSTER
Mijn kind, kom, laten we de woorden van voorheen
beiden vergeten; wordt gij meer toegefelijk,
slakend uw strenge blikken en gedachtengang,
en ik, opgevend 't ijdel nagaan van uw zin,
ik zal mij tot een beter inzicht keeren gaan.
Indien gij een van de verborgen kwalen lijdt,
zijn vrouwen hier tot uwe leniging gereed,
maar kan uw ziekte aan mannen worden uitgebracht,
laat aan heelmeesters dan uw klacht zijn meegedeeld.
Kom nu, wat zwijgt ge, thans moet ge niet zwijgen, kind.
maar of mijn woord weerleggen, zoo ik falen mocht,
of u gewonnen geven aan het juist begrip.
Geef antwoord, zie mij aan! - ach ik rampzalige.
Ach vrouwen, ons bemoeien is al te vergeefsch:
wij zijn nog even ver als vroeger. Want voorheen
bleef ze onbewogen en ook nu nog hoort ze niet.
Maar weet, (en tracht dan nog gevoelloozer dan steen
en rots te zijn) weet, dat ge bij uw dood uw kroost
zult laten zonder aandeel aan hun vader's huis,
Ja, bij de Amazone, ruitervolkvorstin,
die voor uw kinderen een heerscher heeft gebaard,
onecht, maar echt van inborst, o gij kent hem wel:
Hippolytus.
PHAEDRA
O, wee mij.
VOEDSTER
Heeft u dit ontroerd?
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PHAEDRA
Gij doet mij sterven, moeder! Om der goden wil
smeek ik u nogmaals, spreek niet over dezen man.
VOEDSTER
Zie toch! verstandig zijt ge en verwaarloost niettemin
't Belang der kindren en uw eigen lijfsbehoud.
PHAEDRA
Mijn kindren zijn mij dierbaar; mij kwelt andre schuld.
VOEDSTER
Gij hebt uw handen toch van bloedschuld rein bewaard.
PHAEDRA
Rein zijn mijn handen, op mijn denken kleeft een smet.
VOEDSTER
Deed door een toovermiddel dat een vijand aan?
PHAEDRA
Een vriend richt mij te grond tegen ons beider wil.
VOEDSTER
Heeft Theseus u een grievend onrecht toegevoegd?
PHAEDRA
Mocht ik verzinken, zoo 'k mij tegen hem misdraag.
VOEDSTER
Wat is het dan, dat u zoo aanzet tot den dood?
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PHAEDRA
Laat mij verkeerd doen, tegen u misdoe ik niet.
VOEDSTER
Niet wat mij aangaat; faal ik, dan is 't úwe schuld.
PHAEDRA
Wat doet ge? Ge vergrijpt u en gij vat mijn hand?
VOEDSTER
En ook uw knieën en ik laat u niet weer los.
PHAEDRA
O, arme, 't is uw ongeluk, als gij dit hoort!
VOEDSTER
Welk ongeluk is erger nog dan uw gemis?
PHAEDRA
Ga heen om godswil ga en laat mijn handen los!
VOEDSTER
Niet voor ge mij de gave geeft, waarom ik vraag.
PHAEDRA
Ik zal ze geven uit ontzag voor uw gebed.
VOEDSTER
Dan zwijg ik thans. Van nu af is het woord aan u.
PHAEDRA
O, snoode hartstocht, die mijn moeder eens beleed.
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VOEDSTER
Haar drang naar Taurus meent ge, of hoe bedoelt ge dit?
PHAEDRA
En gij, rampzaalge zuster, Dionysus' gâ.
VOEDSTER
Mijn kind, wat overkomt u, smaalt ge op uw geslacht?
PHAEDRA
En ik als derde, hoe ellendig kom ik om!
VOEDSTER
Ik ben verslagen, wat is van dit woord het eind?
PHAEDRA
Van toen is al ons onheil, niet van heden eerst.
VOEDSTER
Ik ben niets wijzer nog in wat ik hooren wil.
PHAEDRA
Ach.
Kunt gíj niet zeggen, wat gij wilt, dat ík u zeg?
VOEDSTER
Ik ben geen zienster, dat ik 't duistre raden kan.
PHAEDRA
Wat is dit, dat men menschelijke liefde noemt?
VOEDSTER
Hoogste geluk, kind, hoogste smart terzelfder tijd.
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PHAEDRA
Een van die beiden moest ons niet gegeven zijn.
VOEDSTER
Zijt ge verliefd? Wat zegt ge en op welken mensch?
PHAEDRA
Ach, is hij wel een mensch, het Amazonenkind.
VOEDSTER
Hippolytus!
PHAEDRA
Van u is de uitspraak, niet van mij.
VOEDSTER
Mijn kind, wat zegt ge? welk een onheil over ons!
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Vers 473-524
VOEDSTER
Mijn liefste dochter, maak een einde aan uw verzet,
een einde aan uwen overmoed, want overmoed
is 't zoo men sterker dan een daemon wenscht te zijn.
Aanvaard uw hartstocht, 't was een god, die 't heeft gewild,
en eenmaal ziek zijnd, geef uw ziekte een goeden keer.
Er zijn gezangen, woorden ook met tooverkracht.
Er zal zich een genezing voordoen uit uw kwaal.
Waarlijk, ook mannen vonden hier een middel wel,
wanneer wij vrouwen thans verlegen zullen staan.
KOOR
Phaedra, het woord van deze is wellicht meer van nut
in uwe toestand, maar mijn voorkeur gaat naar u.
En deze lofspraak zal u smartelijker zijn
dan haar berisping en onwelkom voor uw oor.
PHAEDRA
Dat is het, wat der menschen welbestierde staat
en huis te grond richt, de al te schoone woordenpraal.
men moet niet zeggen, wat de hoorder gaarne hoort,
maar wat den spreker roem en eere brengen zal.
VOEDSTER
Waartoe de groote woorden? Ingetogen taal
is u niet noodig, maar de man moet ondervraagd
met openlegging van de gansche toedracht nopens u.
Want was uw leven niet bestemd tot zulk een ramp
als deze, waart gij zelf een welberaden vrouw,
nooit had ik om uw lusten, om een bedgenoot,
u zoover laten komen; thans staat op het spel
het redden van uw leven; wie misgunt ons dat?
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PHAEDRA
O schand'lijk zeggen, sluit uw onbeschaamden mond
en laat niet nóg eens zulke slechte woorden los!
VOEDSTER
Slecht, maar van grooter voordeel dan de taal der deugd,
en beter is een daad, die u het leven redt,
dan fiere woordenleuzen, die u sterven doen.
PHAEDRA
Om godswil, ga niet verder, overredend is,
maar slecht uw zeggen, nog ben ik de mindre niet
van mijn begeerte, maar bij uw verleidingstaal
ga ik begeven voor wat ik nu nog ontvlucht.
VOEDSTER
Als ge niet wilt, moet ge niets ongeoorloofds doen,
maar anders, luister, waarde heeft ook deze raad.
Ik heb thuis minnedranken, tooverkruid
voor liefde, en daar kwam mij juist iets in den zin
wat zonder schande, zonder schade voor de ziel
u zal genezen, zoo ge u niet laf betoont.
PHAEDRA
Is het een zalf, is het een drank, uw medicijn?
VOEDSTER
Ik weet het niet. Zoek uw belang, niet mijn geheim.
PHAEDRA
Ik ben in vreeze, dat ge al te vernuftig blijkt.
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VOEDSTER
Gij schrikt van alles; waarvoor zijt ge nu weer bang?
PHAEDRA
Dat gij den zoon van Theseus iets hiervan verklapt.
VOEDSTER
Geen zorgen, kindlief, ik breng alles goed terecht. Maar gij, vorstinne Kupris, dochter van de zee,
wees gij mijn helpster. Wat mijn plannen verder zijn,
genoeg, als ik 't den vrienden binnen zeggen mag.
KOOR
O liefde, liefde, die langs de oogen neer
verlangen druppelt, die een zoet bekoren
brengt in de ziel van hem, dien gij belaagt,
kom nimmer over mij met rampen saam
en nimmer zonder maat en zonder tucht.
Geen vuur toch is zoo zengend,
geen zonnestralen zoo verhit
als Aphrodite's pijlen zijn,
de schichten vliegend uit de hand
van Eros, zoon van Zeus.
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Vers 565-615
PHAEDRA
Zwijgt, vrouwen, zwijgt toch; ik ben gansch te grond gericht.
KOOR
Wij zwijgen dan; maar welk een slecht begin is dit!
PHAEDRA
Weest stil; ik wil de klanken binnenshuis verstaan.
KOOR
Wat is er, Phaedra, dat u vrees brengt in 't paleis?
PHAEDRA
Wee mij, ach, ach.
O, ik rampzaalge om mijn jammerlijke lot!
KOOR
Van welke klanken toch, van welk geluid spreekt ge
En zeg welk gerucht u toegevlogen is
en u heeft ontsteld!
PHAEDRA
Wij zijn verloren, ga hier bij de poorten staan,
hoor welk rumoer er binnen aangeheven wordt.
KOOR
Gij zijt de deur het naast, verneem gij welke klank
er komt uit 't paleis
en zeg, zeg mij toch, welk onheil breekt er aan?
PHAEDRA
De zoon der Amazone, Hippolytus, roept luid
en schreeuwt mijn voedster de ergste onheilswenschen toe.
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KOOR
Zijn stem hoor ik wel, maar weet niet te zeggen,
welk roepen, welk geluid
de poorten door tot u gekomen mag zijn.
PHAEDRA
Hoor! duidlijk ‘onheils koppelaarster’ noemt hij haar
en dat zij 't bed van haren heer verraden heeft.
KOOR
O wee, welk een leed; liefste, ge zijt verraden,
wat kan ik thans verzinnen?
't geheim is uitgebracht, ge zijt geheel verloren.
PHAEDRA
Wee, wee!
KOOR
Verraden door uw vrienden.
PHAEDRA
Te gronde richt ze mij door 't zeggen van mijn leed
in haar bezorgdheid, goed bedoeld, maar ondoordacht.
KOOR
Wat moet ge doen, welke uitweg is er uit uw lot?
PHAEDRA
Ik weet niet dan dit eene, sterven op het snelst
is de eenige redding uit den nu gekomen nood.
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HIPPOLYTUS
O moeder aarde, o aanblik van het zonneoog,
hoe onuitsprekelijke dingen heb ik aangehoord!
VOEDSTER
Zwijg stil, mijn zoon, voor iemand uw geroep verneemt.
HIPPOLYTUS
Niet zal ik zwijgen, waar zoo vreeselijks ik vernam.
VOEDSTER
Toch wel, ik smeek u bij mijn zwakke vrouwenhand.
HIPPOLYTUS
Weg met uw handen, raak mijn lijfsgewaad niet aan!
VOEDSTER
O, bij uw knieën bid ik, wil mijn onheil niet!
HIPPOLYTUS
Waartoe dit, zoo ge niets misdadigs hebt gezegd?
VOEDSTER
Wat ik u zeide, is niet voor ieder's oor bestemd.
HIPPOLYTUS
Een goed woord wordt nog beter bij een groot gehoor.
VOEDSTER
Mijn zoon, verkracht den eed niet, dien ge hebt gedaan.
HIPPOLYTUS
Mijn lippen zwoeren; onbeëedigd is mijn ziel.
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VOEDSTER
Mijn kind, wat doet ge! brengt ge uw eigen vrienden om?
HIPPOLYTUS
'k Verfoei u, geen misdaadge is er ooit mijn vriend.
VOEDSTER
Vergeef dan, zondigen is menschelijk, mijn zoon.
HIPPOLYTUS
O Zeus, waarom toch hebt gij dit bedriegelijke kwaad,
de vrouwen, onder 't zonnelicht ter woon gezet?
wildet gij al het menschdom gaan bestendigen,
dan moet dit toch van vrouwen niet afhanklijk zijn.
wij moesten liever in uw tempels voor een som
van goud of ijzer of voor zwaar gewicht van brons
een kinderkroost gaan koopen, gevende den prijs
naar ieders waarde en voortaan een rustig huis
bewonen, zonder vrouwen, vrij en ongestoord.
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Vers 668-731
PHAEDRA
O deerniswaardig, jammervol
en droevig lot der vrouwen!
Hoe zullen wij de kunst verstaan,
nu alle hoop te niet moest gaan,
den warknoop van het onheil te ontvouwen?
Wij hebben onze straf erlangd, ach aarde en ach hemellicht,
waarheen mijn treurig lot ontvlucht?
en hoe verberg ik mijne schande, o vriendinnen?
Wie van de menschen, wie der goden
heeft bijstand ooit of hulp geboden
in een misdadig, roekeloos beginnen?
Onoverkomelijk is deze slag
en einde voor mijn levensdag,
O ongelukkigste ik van alle vrouwen!
KOOR
Wee, alles is ten einde; falen deed de list
van uwe dienstvrouw, heerscheres. Ramp is uw deel.
PHAEDRA
Ellendige, gij die uw vrienden hebt misleid,
wat hebt ge mij berokkend! Dat mijn voorzaat Zeus
u gansch en al verdelge met zijn bliksemvuur!
Zeide ik u niet, in voorzorg om uw heilloos plan,
te zwijgen dat, waarom ik nu mijn eer verlies?
't Was u niet mooglijk. Daarom wacht mij nu een dood
in schande. Maar thans is mij nieuwe raad van noo.
Want hij, de ziel van verontwaardiging vervuld,
maakt bij zijn vader úwe fout tot míjn verwijt
en vult de gansche wereld met zijn lastertaal.
Vervloekt zijt gij en ieder, die er ongevraagd
haast heeft zijn vrienden ongewenschten dienst te doen.
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VOEDSTER
Vorstin, wel moogt ge smalen op mijn ongeluk;
immers de spijt is meester over uw verstand,
maar zoo gij goedvindt, heb ook ik een wederwoord.
Ik bracht u groot in liefde en voor uw harteleed
genezing zoekend, vond ik, wat niet was gezocht.
Maar was 't gelukt, o hooggeprezen ware ik dan?
Want naar den afloop richten wij ons oordeel in.
PHAEDRA
Acht gij het een verdediging, die mij voldoet,
dat ge uw misslag ook nog goed te praten tracht?
VOEDSTER
Ik zal geen omhaal maken, 'k heb verkeerd gedaan,
maar ook hieruit is er nog redding mooglijk, kind.
PHAEDRA
Zwijg met uw uitvlucht, gij die ook den voorgen maal
slecht hebt geraden en in 't ongeluk gebracht.
Ga heen, ga heen, en moei u niet met vreemd belang
voortaan, ik zal mijn zaken zelf behartigen. Maar gij, zeer eedle dochteren van Troizenland,
weest mij hierin ter wille, dat gij trouw bewaart
in zwijgen alles, wat gij hier hebt aangehoord.
KOOR
Ik zweer u bij Zeus' dochter, heilige Artemis,
dat ik uw onheil nimmermeer verraden zal.
PHAEDRA
Zoo dank ik u; één enkel afdoend middel nog
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heb ik, dat af kan wenden al dit ongeluk,
zoodat mijn kindren ik een eervol leven laat
en zelf mijn deerniswaardig lot verbeetren mag.
Want nooit onteer ik mijn Kretensisch vaderhuis
noch zal ik in mijn schande voor het aangezicht
van Theseus treden om mijn lijfsbehoud alleen.
KOOR
Welk onherroeplijk onheil denkt ge dan te doen?
PHAEDRA
Den dood te sterven, maar het hoe, dat staat aan mij.
KOOR
Zwijg toch!
PHAEDRA
Ook daarin geeft ge mij een goeden raad.
Maar ik zal Kupris, die mij heeft te grond gericht
op dezen dag, nog gaan verblijden met mijn dood
en mij gewonnen geven aan haar wreeden zoon.
Maar voor een tweede ook word ik stervende tot ramp
opdat hij wete op mijn leed niet groot te gaan,
maar als hij aan mijn onheil ook zijn aandeel heeft,
dan zal hij leeren minder trotsch van aard te zijn.
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Vers 1172-1244
BODE
Wij dan in d' omtrek van het golfbespoelde strand
met ijzerkammen kamden wij de paarden glad
al schreiend; want ons was de tijding aangebracht,
dat hier te lande langer niet verblijven zou
Hippolytus, met droeve ballingschap gestraft.
En hij ook kwam en zeide in tranen 't zelfde nieuws
aan ons op 't strand en ongeteld achter hem aan
volgde der vrienden en der tijdgenooten schaar.
Dan na een wijle sprak hij, eindigend zijn klacht:
‘Waartoe ontsteld zijn? 's Vaders woord dient opgevolgd.
Bindt, slaven, aan den wagen 't jukverdurend span
der paarden, niet meer is hier onze vaderstad.’
En daarop repte een elk zich in zijn bezigheid
en sneller dan te zeggen is getuigd en klaar,
brachten wij 't paardenviertal bij den meester zelf.
Hij grijpt de leidsels liggend op den wagenbak
en zet zijn voeten in den bodem van de holten vast
en eerst spreekt hij de goden toe, de handen hoog:
‘Zeus, mocht ik sterven, zoo ik waarlijk schuldig ben!
en mocht mijn vader, 't zij eerst na mijn dood, hetzij
nog bij mijn leven, inzien hoe hij mij miskent.’
En bij dat woord greep hij de zweep en legde die
den paarden op in toespraak. Met den wagen mee,
volgden wij dienaars naast de teugels van den heer
den weg naar Argos en naar Epidauria.
Als wij zijn aangekomen in de eenzaamheid,
is daar een kust aan de overzijde van dit land
langs het Saronisch zeevlak uitgestrekt.
Daar liet een onderaardsche klank als donderslag
een zwaren galm ontglippen, vreeslijk van geluid,
en kop en ooren recht den hemel in gericht

J.H. Leopold, Verzameld werk

260
spitsen de paarden en bij ons was felle angst,
van waar 't geluid mocht wezen; en naar 't klotsend strand
heen kijkend, zien wij wondergroot een watergolf
die in den hemel reikte en 't gezicht benam
op het Skironisch kaapgebergte en die verborg
den Isthmus en de rotsen van Asklepios.
Dan opgezwollen en een dichten sproei van schuim,
in 't ronde plassend met een blazen van de zee,
beweegt hij strandwaarts, waar de vierspanwagen stond.
En met de breking zelve en het overslaan
schudt hij een stier uit, een wild monsterbeest,
van wiens geloei het gansche vasteland vervuld
angstwekkend tegengalmde en wiens aanblik zich
gruwlijker voordeed dan voor 't oog te dragen was.
En aanstonds valt er in de paarden wilde vrees
en hij, de meester, met dë inborst van zijn span
sinds lang vertrouwd, grijpt met zijn beide handen 't toom
en trekt terug, als aan den riem een roeiersman,
de lijnen slaande om zijn lijf naar achterwaarts.
Maar zij met kaken bijtend in het stalen bit
slaan op den hol, terwijl ze noch aan's voermans hand,
noch aan het trekzeel of den hechten wagenbak
zich storen. En zoo vaak hij naar het mulle zand
de leidsels afboog en den loop te richten zocht,
vertoonde zich van voren tot een ommezwaai
de stier en maakte 't vierspan zinneloos van schrik;
en als zij naar de rotsen vlogen, dol van angst,
kwam stil hij nader en liep met den wagen mee,
zoolang tot hij hem omstiet en gekanteld had,
de velg des voertuigs aan een rotssteen werpende.
En alles lag dooreen gewoeld; hoog sprongen op
naven van wielen, pennen uit den wagenas
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en hij, de arme, ingewikkeld in het toom,
in onontwarden knoop verstrikt wordt voortgesleept,
terwijl hij aan de rotsen slaat zijn dierbaar hoofd,
zijn vleesch verscheurt en uitschreeuwt vreeslijk voor 't gehoor
‘houdt in, gij die gevoed zijt aan mijn eigen ruif,
rijt mij niet stuk! o jammerlijke vadervloek!
Wie wil er een onschuldig man tot redding zijn?’
En velen onzer wilden, maar te laat van voet
bleven wij achter. Hij dan, uit de banden losgemaakt
der leidselriemen op een onbegrepen wijs,
rekt moeizaam een kortstondig leven, aad'mend nog,
maar paarden en 't rampzalig monster van den stier
verdwenen onverklaarbaar in het rotsgesteent.
Ik ben een slaaf slechts, heer, uit velen van uw huis,
maar daarin zal ik nimmer u gehoorzaam zijn,
dat ik de schuld van uwen zoon geloof, ook niet
zoo 't gansch geslacht der vrouwen zich verhing, zoo 't hout
van Idaberg met letters volgeschreven stond:
daartoe is thans zijn onschuld mij te goed bekend.
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Vers 1462-1466
Voor alle burgers algemeene ramp
is onverhoopt gekomen
en rijkelijk zullen hun tranen stroomen.
Der grooten droeve ondergang
en hun beklagen,
zij blijven na meer dan gewoonlijk lang
en duren alle dagen.
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aant.

Lyriek
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Bacchylides
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XVI
Het donkergestevende schip, dat droeg
Theseus den onversaagden en twee maal zeven
stralende jongelieden der Ioniers,
doorsneed de Kretische zee.
Immers in het vér blinkende zeildoek
vielen de Noordewinden
naar wil van de aegiszwaaister, roemruchte Athene.
Maar de vreeselijke geschenken
der Kyprische, der godin met guldene haarband,
teisterden het hart van Minos;
niet meer hield hij zijn hand
af van de jonkvrouw maar hij strookte
heur blanke wangen
en schreeuwen deed Euboia
tot den kopergeharnasten telg van Pandion.
Theseus zag het en donker onder zijn brouwen
rolde zijn oog en heftig verdriet
reet open zijn hart.
Hij sprak: ‘Zoon van den hoogsten Zeus,
niet meer een vroomen zin bestiert gij
in uwe ziel; houd in, o held,
den hoogmoed, den gewelddadigen;
wat ook het oppermachtig lot
van godswege ons beschikt heeft, en wat de balans
des Rechts toeweegt, het ons beschoren deel,
wij zullen het af vervullen, als het mag komen,
maar gij, houdt neer uw zwaren toeleg.
Zoo ook al de zorgzame dochter
van Phoinix onder de toppen van Idagebergt
genaderd het bed van den grooten Zeus
u voortbracht als aller menschen machtigste,
maar ook mij heeft des rijken Pittheus dochter
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met Poseidon vereenigd den zeebeheerschenden
als kind gebaard en haar reikten toe
de donkerharige dochters van Nereus
den guldenen sluierdoek der bruid.
Daarom beveel ik u, veldheer der Knosiers,
houd in den jammerbrengenden overmoed!
Niet meer toch zou ik het lieflijke licht,
den onsterfelijken dageraad willen aanschouwen,
zoo gij eene der jongelingschap
krenktet en overweldigdet;
eer zullen wij onzer handen kracht
betoonen en den afloop zullen de goden beslissen.’
Zoo sprak de lansgeduchte held
en zich verbazen deden de schepelingen
om des mans vermetelen moed;
maar voor den schoonzoon van Helios toornde
het hart en een ongewone list
weefde hij en hij sprak: ‘O, grootmachtige,
vader Zeus, verhoor mij, zoo toch
de Phoenicische, blankarmige
bruid mij baarde als kind van u,
zend thans uit uwen hemel neer
een snellen bliksem met vurige manen
als teeken onmiskenbaar, - maar zoo ook u
Troizeinsche Aethra heeft ontvangen
bij Poseidon, den aardeschokkende,
zoo breng deze gulden vingersier,
dit stralend goud terug uit diepe zee,
u stortend stout in uws vaders woning.
Zoo zult gij weten, of de Kronoszoon,
de vorst des donders, heerschend over allen,
mijn bede verhoord heeft, al of niet.’
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En naar de feillooze bede hoorde
Zeus, de grootmogende, en kwistige eer
voor Minos beraamde hij, willend zijn zoon
verbazingwekkend maken onder allen,
en bliksemde. En deze het teeken
naar wensch gegeven aanschouwende, spreidde de handen
naar den heiligen aether de dappere held
en sprak: ‘Theseus, daar ziet gij
mijn gaven van Zeus ten duidelijkste!
Maar gij, maak u op
naar de zwaarruischende zee, zoo zal uw vader,
de vorst Poseidon, de zoon van Kronos,
uwen roem tot den hoogstverhevene maken
over al het boomenbegroeide land.’
Zoo zeide hij, maar voor gene niet terug
borg zich de ziel, maar op het verdek,
het welgehechte, hoog opgericht
sprong hij af en hem nam op
gewillig het heilig gewijde zeevlak.
Ontsteld was innerlijk het hart
van den zoon van Zeus en hij gaf bevel
windafwaarts te houden het welgesierde
schip, maar het noodlot schafte een anderen weg.
Voort ijlde het snelbewogen pijnhout, gevoerd
door Noordewind, die de zeilen vulde;
in beven stonden de scharen
der Atheensche jongelingen, als de held
zeewaarts sprong en uit bewogen oogen
stortten zij tranen,
aanvaardende den zwaren nooddwang.
Maar dan dolfijnen, golvenbewonende,
droegen den edelen Theseus snel
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naar het huis van zijn vader, den paardberijdenden,
en binnen trad hij der goden zaal.
Daar zag hij met vreezen
de roemruchte dochteren van den machtigen Nereus
want glans straalde af
van hun blanke leden
als van zachte vlammen en rond het hoofdhaar
waren banden gestrengeld
met goud doorvlochten en zij vermeiden
zijn hart met dansen van lenige voeten.
En hij aanschouwde zijns vaders gade
in hare bekoorlijke woning,
de heilige, overschoone Amphitrite,
zij, die hem omwierp een purpergewaad
en op zijn haren zette zij, op zijn gelokte,
een krans van donkere rozenpracht,
die eenmaal haar ter huwelijksgave
de listenspinster Aphrodite gegeven had.
Niets is ongeloofelijk voor den redelijken mensch,
al wat de goden mogen verrichten.
Naast het schip met scherpen steven dook hij op, en ach,
in welke smarten verscheurde hij
den Knossichen vorst, wanneer hij kwam
onbevochtigd uit volle zee,
een wonder voor allen en mededroeg
der goden gaven om zijne leden.
In blijdschap, in nieuw gevestigde vreugd
jubelden de jonkvrouwen en de zee
galmde van klank en de edele jongelingen
zongen een paean met lieflijke stem:
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O, Delier, door de reien der Keiers
bevredigd van harte,
geef gij den edelen godgezonden geluk!
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XVII
KOOR VAN ATHENERS
O heer van Athene's heiligen bodem,
vorst der in weelde levende Ioniers,
wat kondigt daar de schettertrompet
met kopergalmenden oorlogszang?
Valt over de palen onzer landouwen
met moorden en zengen vijandig binnen
een legerkommandeerend man?
Of plunderen roovers onheilberamend
en voeren der herders afgedwongen
de scharen blatende schapen weg?
Of wat, wat anders ontrust uw harte?
Spreek, o vorst! zoo aan één der sterflijken
het bondgenootschap verzekerd is
der weerbare mannen, zoo is het aan u,
zoon van Pandion en van Kreousa.
AEGEUS
Er kwam een bode, een mondheraut,
den langen Isthmischen heerweg over
en spreekt van onuitsprekelijks. Daden meldt hij
van een krachtig man: den trotschen Sinis
heeft hij gedood, den oppersten toch
in kracht van de sterflijken, telg van Lutaios,
den aardschokkenden zoon van Kronos.
Ook den mannenverdelgenden ever
in Kremmuoon's dal, en Skiroon, den woesteling,
den ongetemde heeft hij verslagen,
de worstelscholen van Kerkuoon
heeft hij bezet, de krachtige hamer
van Polupemoon ontzonk aan de handen
van Prokoptes, den overweldigden,
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(en) vreezen moet ik, wat hiervan kome.
KOOR VAN ATHENERS
Wien noemt hij hem en van waar gekomen,
met welke bereidselen toegerust?
Komt hij met oorlogswapening,
een macht van velen met zich voerend,
of eenzaam van alle metgezellen
is hij, een dolend koopman gelijk,
ver in het vreemde land getogen?
Iemand zoo forsch en zoo weerkrachtig
en ook zoo stout, die van zooveel mannen
het sterke geweld met macht versloeg?
Heeft ook een godheid hem toegezonden
om recht te doen den ongerechten?
Immers niet lichtelijk zal ten leste
een onheil verrichtende onheil ontkomen;
in lengte van dagen wordt alles vervuld.
AEGEUS
Twee mannen zijn zijn enkel geleide,
maar om zijn glanzende schouders hangt
het lemmet met greep van elpenbeen;
twee schachten van lansen in zijn handen
en om zijn hoofd, het vurig blonde,
de hechtgeklonken Lakonische helm;
een purperen rok
ligt om zijn borst en een langgevlokte
Thessalische mantel, maar uit zijn blik
schitteren donker vulkanische vuren
een rossige vlam. In wezen een knaap nog,
een jeugdige eerst, maar zijn kinderspelen
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zijn oorlog en veldslag en mannenmoord,
en wapengekletter is zijn bekoring
en zijn doel is het rijkgetooide Atheen.
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aant.

Vasantasena

Indisch Tooneelspel naar de Tooneelbewerking van L. Feuchtwanger en met behulp
van Vogel's Vertaling uit het Sanskrit en Prakrit van Het Leemen Wagentje vertaald
door J.H. Leopold
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Personen
PROLOOG-SPREKER
CARUDATTA, Brahmaan en Koopman
ROHASENA, zijn zoontje
MAITREYA, vriend van Carudatta
VARDHAMANAKA, slaaf van Carudatta
SAMSTHANAKA, prins en zwager van Koning Palaka
EEN HOVELING
ARYAKA, een jonge herder
ÇARVILAKA, Brahmaan en minnaar van Madanika
EEN BADKNECHT, later Buddhistisch bedelmonnik
MATHURA, houder van een speelbank
VIRAKA, CANDANAKA Hoofdlieden der stadswacht
STHAVARAKA, een slaaf van prins Samsthanaka
KARNAPURAKA, slaaf van Vasantasena
KUMBHILAKA, een andere slaaf van Vasantasena
EEN SPELER
EEN RECHTER
EEN GRIFFIER
EEN GERECHTSBODE
TWEE BEULSKNECHTEN
VASANTASENA, een rijke bajadere
MOEDER van Vasantasena
RADANIKA, slavin van Carudatta
MADANIKA, slavin van Vasantasena
EEN TWEEDE SLAVIN

Het stuk speelt te Ujjajini, in de vijfde eeuw onzer jaartelling
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Proloog
Van Hem, wiens knieën kruiselings omvat
Door slangenknoop roerloos zijn vastgebonden,
Die de adem binnenhoudend zijn gedachten
Tot stilstand brengt en stremt de lijfsorganen,
Die in zich zelven ziend het groote Zelf
Ontdaan van daden, ziet in wezenheid,
Van Çiwa zij het heilige gepeins,
dat door gestaag aanschouwen van het Niet
zinkt in de wereldziel, zijn stille ernst
en aandacht zij u gunstig en genadig!

Genoeg van dit alles; het zou het geduld maar op de proef stellen. En dus, - ik maak
mijn buiging voor het geëerde publiek en doe het weten, dat wij van zins zijn een
tooneelspel op te voeren, dat Vasantaséna heet, of Het Leemen Wagentje.
De dichter van dit schouwspel, met een gang
als een getorende oorlogsolifant,
met een gelaat als maneschijn, met oogen
scherpzichtig als de helle vogelblik,
statig van wezen, ondoorgrondelijk
van wijsheid, opperste van de Brahmanen,
was Çúdraka geheeten en zijn naam
was wijdvermaard als Koning en als dichter.
De Veda's kende hij, de minnekunst,
getallenleer, dressuur van olifanten,
allerlei wetenschap; belust op krijg,
heet op den slag en dorstend naar den vijand
en tevens met een schat van boetedoening
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verrijkt en meer dan menschelijke macht:
aldus was Çúdraka. Aan honderd jaren
voegde zijn levensloop tien dagen toe,
toen ging hij in ten vure op den stapel.
En dit vertoont hij u in zijn gedicht:
een koopman, Carudátta, arm geworden,
Brahmaan van afkomst, leeft in Ujjajíni;
in hem verlieft een jonge bajadere,
der lente petekind, Vasantaséna.
Hun beider lot, geluk en tegenspoed,
een net van listen, onvolkomenheid
van menschenrechtspraak, valschheid van de booze
en hoe ten slotte komt, wat komen moet,
dat toont u thans de Koning, Çúdraka!
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Eerste bedrijf
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Eerste tafreel
Straat voor het huis van Carudatta
MAITREYA verdrietig

in de schermen

Noodig een anderen Brahmaan uit, ik ben vandaag bezet. - En toch, helaas, het is
al zoo ver met mij gekomen, dat ik door de eerste de beste mij moet laten
uitnoodigen, om althans iets te eten te krijgen. Ach, ongelukkige Maitréya, hoe was
dat vroeger anders! Vroeger, toen mijn vriend, de edele Carudátta nog rijk was,
werd hier dag en nacht gebraden en gekookt, dat alles vol hing van etenslucht. Ik
was neergezeten aan de deur van het binnenhuis met wel honderd schoteltjes om
mij heen als een schilder en om de beurt doopte ik er mijn vingers in en schoof ze
weer terug. Als een stier op het marktplein stond ik te herkauwen. En nu? Mijn vriend
is arm geworden, den ganschen dag zwerf ik rond naar alle kanten en 's-avonds
keer ik hier terug om te overnachten als een doffer naar zijn til. Zie, daar komt hij
aan om de huisgoden het offer te brengen.
CARUDATTA

komt uit het huis en strooit het offer, moedeloos ten hemel ziende
Waar eens op dezen drempel reigerscharen
en zwanen zwelgden in de offerand',
daar valt nu tusschen gras en onkruidhalmen
een luttel zaad, voor wormen lekkernij.

gaat langzaam het tooneel rond en zet zich neer

MAITREYA
Heil Carudátta!
CARUDATTA
Ach, Maitréya hier?
Welkom en zet u neer.
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MAITREYA gaat zitten
Heer, wat bepeinst ge?
CARUDATTA
Vriend, wie van overvloed in nooddruft valt,
zijn lichaam leeft, hij zelf is als een doode.
MAITREYA
Hoe nu? Wat kiest ge liever, dood of armoe?
CARUDATTA
Een lichte keuze! Dood is korte pijn,
maar ach, wie ziet der armoe smarteneinde?
MAITREYA
En troost u niet, dat, evenals de maan,
dat meer van nektar, door het gretig slurpen
der goden minder wordt, zoo ook uw schatten
afnamen door uw vrienden, overgingen
op die u dierbaar zijn?
CARUDATTA
Dat is het juist
wat mij zoo zeer doet, niet het geldverlies.
Geld komt en gaat, zooals het toeval wil,
maar dat de vriendschap, dat de trouwe omgang
zoo kan verkoelen, zoo wanhopig laf
zich af gaat keeren van den hulpelooze,
dat is mijn foltering. - Zij schuwen thans
mijn ledig huis, de gasten van weleer,
als bijen, die den olifant verlaten,
wanneer het vocht der paring is verdroogd,
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dat eens als honing afdroop van zijn slapen.
En dan, armoede brengt schaamachtigheid
en schaamte brengt kleineering, zelfontzinken,
zwaarmoedigheid, vertwijf'len, ondergang.
Ach, armoede is de bron van alle ramp! Het offer is gebracht; ga nu ook gij,
breng op den viersprong aan de Moeders gaven.
MAITREYA
Ik? Neen! ik zie aan U wat offers baten
en bovendien, er komt in de avonduren
verdacht volk op den weg, brutale slaven,
brooddronken hovelingen, bajaderen,
neen, neen, ik ga niet.
CARUDATTA
Later dan, misschien.

Zij gaan het huis binnen
STEM achter de schermen

Hé daar, menschen! een speler gaat op den loop met een schuld van tien
goudstukken! Grijpt hem, grijpt hem, houdt den dief!
BADKNECHT komt angstig aangeloopen

Dat ellendige spelen, dat vervloekte dobbelen, dat eeuwige verzot zijn op het
oogengetal! Ik ontvlucht het en het pakt mij, ik verafschuw het en het laat mij niet
los. Zoo ook vandaag weer, de speerworp heeft mij doodelijk getroffen als met een
krijgsmanslans en de ezelsworp heeft een jong geworpen, dat een monster was en
een gruwel om aan te zien. En daarom, toen ik den bankhouder verdiept zag in een
lange berekening van wat ik in een kort oogenblik was kwijt geraakt, ben ik
weggevlucht
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en de straat opgeloopen. Maar waar nu naar toe, wie helpt mij verder? Wacht, terwijl
ze mij zoeken, ga ik hier met omgekeerde voeten naar die leege nis toe en stel het
godenbeeld voor.
gaat als godenbeeld in de nis zitten
MATHURA de speelbankhouder

een speler en volk

Menschen, een speler is aan den haal met tien goudstukken, grijpt hem, grijpt hem,
houdt den dief! Waar is hij gebleven, die bedrieger van eerlijke menschen, waar is
hij heen gestrompeld en gestruikeld in zijn angst, die schande van zijn gezin?
SPELER

Hier heeft hij geloopen. En hier houdt het voetspoor op.
MATHURA nadenkend

Een omgekeerd voetspoor, achterstevoren, en naar de nis met het godenbeeld?
Wel, hij is er achteruitloopend naar toe gegaan! geeft den speler een
veelbeteekenenden blik Een mooi godenbeeld, zoo aandachtig en zoo vroom en
zoo bijzonder natuurlijk!
SPELER

Wat is het voor een beeld? van hout?
MATHURA

Wel neen, van steen, van echte steen, zwaar en hard en koud om aan te voelen;
een mooi beeld en bijster natuurlijk. Maar kom, laten we hier een spelletje maken.
Zij zetten zich op de grond neer en beginnen te dobbelen

BADKNECHT
Als trommelklank den Koning zonder troon,
zoo roert het rammelen der dobbelsteenen
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den speler zonder geld. Ik mág niet meedoen,
en zál niet meedoen, maar het klinkt mij toe
zoet als een smachtend nachtegalenzingen.
SPELER

Het is mijn beurt.
MATHURA

Neen, mijn beurt!
BADKNECHT springt uit de nis

Neen, mijn beurt!
SPELER

Aha, daar hebben we den vent!
MATHURA

Zie zoo, nu voor den dag met je tien goudstukken, schavuit!
BADKNECHT

Edele Heer, ik zal u betalen.
MATHURA

Onmiddellijk dan.
BADKNECHT

Onmiddellijk? dat zal moeilijk gaan. Ik buig nederig mijn hoofd en vraag ootmoedig
om een klein uitstel. zij slaan hem Houdt op, houdt op, ik zal betalen.
MATHURA

Vooruit dan.
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BADKNECHT

Maar dan moeten jullie allebei me de helft kwijtschelden.
MATHURA

In vredesnaam, maar betaal.
BADKNECHT

Dus UEdele schenkt mij de helft vrij?
MATHURA

Ja.
BADKNECHT tot den speler

En u schenkt mij ook de helft vrij?
SPELER

Ja, ik ook.
BADKNECHT

Twee halven maken één heel; tweemaal de helft kwijtgescholden is heelemaal
kwijtgescholden en dus...
MATHURA hem grijpend

Geestig uitgerekend, maar nu laat ik je niet weer los, voor je betaald hebt en wel
de volle som, betalen zeg ik je.
BADKNECHT

En waarvan zou ik betalen?
MATHURA

Verkoop dan je vader.
BADKNECHT

Mijn vader is zoek, al van voor mijn geboorte af.

J.H. Leopold, Verzameld werk

285

MATHURA

Verkoop dan je moeder.
BADKNECHT

Die is uitgeleend sinds haar laatste huwelijk.
MATHURA

Verkoop dan je zelf.
BADKNECHT

Dat is een inval! tot het publiek. Wie der Heeren biedt er geld op mij? Het is ten
behoeve van dezen besten braven speelhuishouder. Daarom niet allen tegelijk. U
mijnheer! Waarvoor ik te gebruiken ben? Voor knecht, mijnheer, om u te dienen.
Niet? U dan, mijnheer? Boodschappenlooper zal ik wezen, loopen zal ík als de
beste, loopen, loopen...
hij loopt weg

MATHURA

loopt hem na met speler en volk

Houdt den dief, houdt den dief!
Vasantasena komt op achtervolgd, door den Prins Samsthanaka, den Hoveling en den slaaf
Sthavaraka

HOVELING
Blijf staan, Vasantaséna, rep niet zoo
de ranke voeten, willige dienaren
van den doorluchten dans, werp niet ter zij
met schichtig rondzien uw gazellen oogen!
Gij siddert, als een jonge pisangstam,
het fijn reálgar stuift van uwe wangen.
Uw roode kleed verkreukelt in den wind,
die met de franje speelt en uit uw krans
strooit ge allezijds de roode lotosknoppen.
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PRINS
Sta stil, Vasantaséna, struikel niet
en vlucht niet weg, ik zal u niet verwonden!
Wat draaft ge door, onrust van het verstand,
ijlende koorts des bloeds, vliegende tering
van dit rampzalig lichaam, dat verschrompelt
als een stuk vleesch, dat in de kolen viel.
SLAAF
Jonkvrouw, houd op; want als een pauwenhen
zoo vlucht gij, uitgespreid de zomerveeren,
en hier mijn meester volgt u met een haast
als in het woud een huppelende haas.
HOVELING
Den wind, den ijlvoortvluchtigen van loop,
weet ik te vatten; zult gij dan ontkomen?
PRINS
O, geeselroede van den minnegod,
bederf van de gezondheid, moordenaarster
van het gezin, vergiftig bloemenmandje
van Kama, slet, bordeelvrouw, lichtekooi! Met al wat liefs ik maar bedenken kan,
roep ik ze en nog altijd hoort ze niet.
SLAAF
Het is de rijke gunsteling des Konings,
die om u vraagt; kom bij ons, bajadere,
bij ons is visch en vleesch, dat druipt van boter,
dat smelt van vet, dat drijft in sesamolie,
waarvoor een jakhals zelfs een lijk laat staan.
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VASANTASENA
Pallávaka, ach, Párabhrítika,
waar blijft ge toch? te hulp!
PRINS angstig
Komt er een man?
HOVELING lachend
Wel neen! zij roept haar beide dienaressen.
PRINS
Wat, vrouwen? Kijk, ik ben een dapper man
en ben niet bang, ook niet voor honderd vrouwen.
VASANTASENA
Zij komen niet, ik moet mij zélf beschermen.
PRINS
Pas op, mijn zwaard is scherp en pas geslepen;
Af gaat het hoofd, gespleten is de schedel,
gekliefd de hals van wie niet hooren wil!
VASANTASENA
Wat wilt ge? mijn juweelen? Hier! hier zijn ze!
HOVELING
Wie zal de plant berooven van zijn bloesem?
Spreek niet zoo ondoordacht.
VASANTASENA
Wat wilt ge dan?

J.H. Leopold, Verzameld werk

288

PRINS
Den mensch geworden God, mij, Vásudéva
mij, prins Samsthánaka moet gij beminnen!
VASANTASENA
Dat gaat te ver! weg, weg, ellendeling!
PRINS
Ja, ver ben ik gegaan, u achtervolgend,
ja, en de weg was lange weg genoeg!
HOVELING
Vasantaséna, wat gij hebt gezegd,
Dat is geen antwoord voor een bajadere.
Gij zijt een bloem aan open weg geplant,
Uw liefde is geen gunst, maar handelswaar
en onderzoekt de som maar niet den kooper.
In éénen vijver baden heer en knecht,
en op denzelfden tak scholen de kraaien,
waarop de pauw zich wiegt. Eén schip zet over
de hoogste kaste en den laagsten stand.
Tak, vijver, schip, zij hebben u genoemd,
zij weigeren niet maar staan een elk ten dienste.
VASANTASENA
Adel van geest en ingetogenheid
doen liefde ontwaken, maar niet ruw geweld.
PRINS
Meester, laat af, die dochter der slavin
is smoorlijk op den schooier Carudátta,
sinds zij hem heeft gezien in Kama's tempel;
die stelt ze boven ons; hier in de straat
links staat zijn huis; maar laat ze ons niet ontkomen!
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HOVELING ter zijde
Verliefd op Carudátta? zij, de teeder aanminnige? hoe is toch waar gezegd:
aan parels worden parels slechts geregen.
Ik zal haar helpen tegen dezen zot
en in bescherming nemen luid
Heer, wat zegt ge?
Waar is het huis des koopmans, heer?
PRINS
Hier links.
VASANTASENA ter zijde
O, kostbaar toeval, uit zoo boozen mond
te mogen hooren, waar de liefste woont!
het wordt donker
PRINS
Hoe dichte duisternis! ze is verdwenen!
HOVELING
Let dan op eenig teeken, heer.
PRINS
Op welk?
HOVELING
Gerinkel van haar ringen, bloemengeur.
PRINS
Het geuren van haar bloemen hoor ik wel,
maar nu mijn neus verstopt is door het donker,
zie ik het klinken van haar tooi niet meer.
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HOVELING zacht tot Vasantasena
Vasantaséna!
Wel heeft de duisternis u goed gediend,
toch zal de wasem, stroomend uit uw bloemen,
en het gebabbel van uw enkelringen
u nog verraden in uw wilden angst.
Vasantaséna, hebt ge mij verstaan?
VASANTASENA zacht
Verstaan, heer, en begrepen. Wees bedankt.

legt krans en voetringen af
MAITREYA achter de schermen
Radánika, neem offergave en lamp,
ik zal de deur ontsluiten.
VASANTASENA
Zie, de deur
wordt losgemaakt; laat ik naar binnen sluipen.
O, wee, o wee, een lamp!

waait de lamp uit met een slip van haar kleed en gaat naar binnen

MAITREYA
Radánika,
wat is dat?
RADANIKA
Heer, de tocht der open deur
heeft alles uitgewaaid.
MAITREYA
Onhandige,
geef mij de lamp en ga vooruit; ik kom
als ik het licht op nieuw heb aangestoken.
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PRINS grijpt Radanika aan
Daar heb ik ze, daar heb ik ze gevonden
en bij het hoofdhaar en de vlechten vast!
Ja, meisje, roep nu maar om hulp en jammer.
Thans helpen alle hemelgoden niet.
RADANIKA
Ach, edele Heer, wat wilt ge toch van mij?
HOVELING
Dat is haar stem niet, heer.
PRINS
Natuurlijk niet;
zij heeft haar stem opzettelijk veranderd,
zooals een kat, die gaat op stelen uit.
MAITREYA komt op met een lamp
De vlam trilt in den zachten avondwind
als een beangstigd hart. Radánika!
PRINS
Meester, een man, een man!
MAITREYA
Wat? vreemde menschen?
RADANIKA
Maitreýa, zie toch, hoe ik word behandeld!
MAITREYA
Dat gaat te ver. Wie durft u aan te randen?
Een hond zelfs wordt er boos in eigen huis,
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en ik dan, een Brahmaan! Met den stok,
krom als het levenspad van mijns gelijken
zal ik uw schedel kneuzen, als een voos,
verdord stuk bamboesriet!

zwaait zijn stok tegen den hoveling
HOVELING onderdanig
Edele Heer,
vergiffenis!
MAITREYA
Niet deze hier is schuldig! ziet den prins
Dit is de man. Wel, wel, Samsthánaka,
de Koningszwager? is dat uw gedrag?
Is Carudátta, nu hij arm geworden,
niet meer het sieraad van de stad, dat zóó
men in zijn huis dringt, dat men zijn bedienden
aldus bejegent?
HOVELING
Wij vergisten ons,
een andere zochten wij, een willig meisje,
een dartel ding en in de duisternis
hebben wij mis getast en zagen deze
voor de bedoelde aan. Thans één verzoek: heft de handen op
Zeg, wat gebeurd is, niet aan Carudátta,
verzwijg het hem!
MAITREYA
Ik zal uw wensch vervullen.

tot Radanika
Vertel uw krenking niet aan Carudátta,
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Radánika; de armoe drukt hem reeds
en dit zou, dunkt mij, dubbele kwelling worden.
RADANIKA
Vertrouw op mijn stilzwijgendheid. af
HOVELING heft de handen op
Met eerbied
aanvaard ik uw welwillendheid, Brahmaan!
PRINS
Hoe nu? bedankt ge dien onguren schooier
met opgeheven hand?
HOVELING
Ik ben bevreesd.
PRINS
Bevreesd? voor wie?
HOVELING
Voor Carudátta's deugden.
PRINS
Waarachtig fraaie deugden, waar in huis
ter nauwernood een maal op tafel komt!
HOVELING
O, spreek niet zoo!
Arm werd hij door het anderen verrijken,
zooals een meer, een milde waterbron,
die alle komenden heeft toegelaten
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en heeft gelescht en zelf is opgedroogd.
Hij was een sprookjesboom der armen, zwaar
van gulden ooft en aller wensch vervullend,
gastheer der goeden, spiegel der geleerden,
toetssteen der achtbaarheid, een oceaan
van weldaad en van prijzenswaarde dingen,
niemand verachtend, edel, vriendelijk
beroemd om zijnen aard en door dien roem
alleen in waarheid lévend; wij? wij ademen. Maar laat ons heengaan.
PRINS
En Vasantaséna?
HOVELING
Zij is verdwenen.
PRINS
Hoe?
HOVELING
Als van den blinde
het oogenlicht, als wijsheid van den dwaas,
vreugd van den kranke, voorspoed van den trage,
zij is verdwenen, nauw bereikt, als liefde
wegvlucht bij afschuw en bij haat verdwijnt.
PRINS
Ik ga niet heen zonder Vasantaséna.
HOVELING
Kent gij het versje niet?
Olifanten aan den paal,
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Paarden aan de teugels,
Aan het hart bindt men de vrouw,
Vrouwenhart heeft vleugels.
Wie dat kunstje niet verstaan,
Kunnen wel naar huis toe gaan.
PRINS
Wilt ge naar huis? Ga dan, ik blijf.
HOVELING
Ik dank u. af
PRINS

Zoo is de meester door het Niet vermeesterd! tot Maitreya Zeg eens,
kraaipootschedelkop, kwajongen van een Brahmaan, doe uit mijn naam aan den
schooier Carudátta de volgende boodschap: deze bajadere, dit meisje, met goud
getooid, met juweelen versierd als een tooneelspeelster, die zich heeft uitgedoscht
voor een rol in een heldendrama, deze Vasantaséna met name, is op u verliefd,
sinds zij u gezien heeft in den tempelhof van Kama. En terwijl wij met geweld haar
trachtten te winnen, is zij uw woning binnengevlucht. Als gij haar nu goedschiks
wegstuurt en zonder proces uitlevert, zal er eeuwige vriendschap tusschen ons zijn.
Maar als gij haar niet afstaat, zal er tusschen ons vijandschap wezen tot in den
dood. En denk er aan:
Een kalebas, wiens steel is toegesmeerd,
Vleesch op een open vuur gedraaid en omgekeerd,
Rijst, die in winternacht is toebereid,
Geldschuld en veete duren in eeuwigheid.

Dat moet je netjes zeggen en vlug zeggen en zoo duidelijk ver-
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staanbaar, dat ik het hooren kan op de duivetil van mijn paleis. En als je dat niet
opzegt, zooals ik het wensch, dan zal ik je kop kraken als een okkernoot tusschen
twee deurscharnieren.
MAITREYA

Ik zal het zoo bezorgen. af
PRINS fluisterend

Slaaf, is de meester werkelijk heengegaan?
SLAAF

Ja, Heer.
PRINS

Laten wij dan maken, dat wij gauw wegkomen!
SLAAF

Neem dan het zwaard, heer.
PRINS

Houd gij het maar!
SLAAF

Wel neen, hier is het, grootmogende Heer, neem het toch aan.
PRINS het onderste boven aannemend
Op den schouder dan het zwaard, rood als radijs,
Dat fel getrokken, sluimert in de scheede.
Zooals een jakhals, aangeblaft door honden,
Zich scherp verweert, zoo sluip ik stil naar huis. beiden af
Carudatta, Rohasena en Vasantasena komen uit het huis op
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CARUDATTA

peinzend tot Vasantasena
Radánika, de avondwind is koel
en Rohaséna huivert. Breng hem thuis
en dek hem toe met dezen mantel. reikt haar den mantel
VASANTASENA ter zijde
Hoe?
Hij ziet mij aan voor zijn slavin?

neemt den mantel aan en kust hem
O, kijk,
zijn mantel geurt, doortrokken van jasmijn,
nog is zijn jeugd niet van genieting vreemd
en afgestorven van de vreugd der dingen.

doet zich zelve den mantel om

CARUDATTA
Radánika, kom met den knaap in huis!
VASANTASENA ter zijde
Ik heb noch recht noch aandeel aan uw woning.
CARUDATTA
Geeft ge geen antwoord zelfs, Radánika?
MAITREYA komt op met Radanika
Hier is Radánika. Radanika met Rohasena of
CARUDATTA
Wie is dan gene,
die onbekende daar, met mijn gewaad
bekleed, dat haar vernedert...
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VASANTASENA ter zijde
dat haar eert!
CARUDATTA
... die door het grove kleed straalt als de maan
in herfstgetij door rag van grauwe nevels.
Maar al genoeg geschuiloogd naar de vrouw
eens anderen.
MAITREYA
Heer, maak u geen verwijten,
dat ge het huiselijk kleinood begluurt
van een gezeten burger; wees gerust,
Vasantaséna is 't, de bajadere,
op u verliefd sinds Kama's tempelhof.
CARUDATTA
Vasantaséna? ter zijde
Zij, die een verlangen,
een liefdedrang bracht in mijn pooverheid,
onuitgesproken, onuitsprekelijk,
als woede van een lafaard sprakeloos.
MAITREYA
Ik moet u boodschap van den Koningszwager
brengen.
CARUDATTA
En zij luidt?
MAITREYA

Dit meisje hier, deze Vasantaséna met name, is op u verliefd,

J.H. Leopold, Verzameld werk

299
sinds zij u gezien heeft in den tempelhof van Kama. En terwijl wij met geweld haar
trachtten te winnen...
VASANTASENA ter zijde

‘Te winnen met geweld’: die woorden eeren.
MAITREYA

... is zij uw woning binnengevlucht. Als gij haar nu goedschiks wegstuurt en zonder
proces uitlevert, zal er eeuwige vriendschap tusschen ons zijn. Maar als ge haar
niet afstaat, zal er tusschen ons vijandschap wezen tot in den dood.
CARUDATTA
De lompe dwaas! ter zijde
Voorwaar, aanbiddelijk,
betoovrend als een godheid is dit meisje!
ik heb gezegd: betreed mijn huis en zij,
zij roert zich niet uit eerbied voor mijn armoe
en zedig zwijgt ze, die door mannenomgang
vrijmoedig wezen moest. luid
Vasantaséna
door u als dienaresse te bejegenen
u niet herkennend, heb ik u gekrenkt,
en met gebogen hoofd vraag ik ‘vergeef!’
VASANTASENA
Door ongenood uw drempel te betreden
u niet herkennend heb ik u gekrenkt
en met gebogen hoofd vraag ik ‘vergeef’!
MAITREYA
Als arenvelden knikt ge elkander toe;
ik buk mijn kruin ook als een kemelknie
en met gebogen hoofd vraag ik ‘rijst op’!
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CARUDATTA
Laat aan den boom der eerste hoffelijkheid
de vrucht ontspruiten van vertrouwden omgang
VASANTASENA ter zijde
Hoe kunstig en hoe kiesch gezegd! - Ik mag
hier thans niet langer blijven. Wat verzin ik
om hem terug te zien? luid
Edele Heer,
wilt gij mij andermaal een gunst bewijzen,
bewaar dan dit mijn sieraad in uw huis,
om mijn juweelen word ik achtervolgd.
CARUDATTA
Mijn huis is zulk een kostbaarheid niet waardig.
VASANTASENA
Aan den bewoner wordt het toevertrouwd,
niet aan de woning.
CARUDATTA

Vriend Maitréya, neem
het sieraad van haar aan!
MAITREYA verheugd

O, wel bedankt!
CARUDATTA
Dwaas! niet als gave maar als onderpand
is het bedoeld.
MAITREYA spijtig
Dan mogen van mijn deel
de dieven komen om het weg te halen!

J.H. Leopold, Verzameld werk

301

CARUDATTA tot Vasantasena
en weldra...
MAITREYA
hoort het ons...
CARUDATTA
geef ik het U
weer ongerept terug.
VASANTASENA op Maitreya wijzend
Edele Heer,
laat deze hier mij naar mijn huis geleiden.
CARUDATTA
Maitréya, breng de jonkvrouw weg naar huis!
MAITREYA
Niet ik, maar gij, Heer! Volg haar zwanengang
en begeleid haar trotsch als een flamingo.
Ik, poovere Brahmaan, word door de pracht
en de verhevenheid van zulke menschen
te niet gemaakt, zooals een offergave
door honden op den driesprong wordt verscheurd.
CARUDATTA
Zoo zij het dan; ik zal haar zelf geleiden.
Reik mij een lamp aan!
MAITREYA roept naar binnen
Várdhamánaka,
Breng licht!
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SLAAF

komt naar buiten, zacht tot Maitreya
Er is geen olie voor de lampen.
MAITREYA zacht tot Carudatta
Heer, zonder olie komt geen lamp in vlam,
Zoo min als bajaderen zonder geld.
CARUDATTA
Het is niet noodig. Zie de maan komt op,
bleek als de wangen eener minnende,
laat zij een lamp ons wezen op ons pad.
Een welig schijnsel druppelt door den nacht,
als hemelmelk en ligt op alle wegen,
leeg zijn de straten, in de verte klinkt
des wachters voetstap eenzaam door de stilte.

ziet Vasantasena diep aan
Vasantaséna! jonkvrouw, laat ons gaan! allen of
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Tweede tafreel
In het paleis van Vasantasena
VASANTASENA verstrooid
En toen?
MADANIKA
Ik sprak niet, jonkvrouw. Wat bedoelt ‘en toen?’
VASANTASENA
Wat zeide ik dan?
MADANIKA
‘En toen?’
VASANTASENA de wenkbrauwen fronsend
Ach, was het dat!
MADANIKA
Mejonkvrouw, liefde, niet vrijpostigheid
doet mij u vragen: wat beduidt dit alles?
VASANTASENA
Madánika, wat hebt ge aan mij gezien?
MADANIKA
Verstrooidheid, in gedachten zijn, verlangen
naar een, die al uw zinnen heeft vervuld.
VASANTASENA
Dat hebt ge goed gezien.
MADANIKA
Wie is verkoren
te wonen in dat eigenzinnig hart?
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VASANTASENA
Waart ge niet met mij in den tempelhof?
MADANIKA
Dat was ik, jonkvrouw.
VASANTASENA
En dan vraagt ge nog
als in onwetendheid?
MADANIKA
Ik weet het thans!
Hij, die u begeleidde dezen nacht?...
VASANTASENA
Hoe heet hij dan?
MADANIKA
Zijn huis staat in de wijk
der koopmanschap.
VASANTASENA
Ik vraag zijn naam!
MADANIKA
Een naam
vol zegen: Carudátta.
VASANTASENA verheugd
Goed geraden!
MADANIKA
Hij gaat voor arm door.

J.H. Leopold, Verzameld werk

305

VASANTASENA
Dat verheugt mij juist;
De bajadere, die een arme kiest,
is rein en onverdacht in aller oogen.
MADANIKA
Bezoeken bijen nog den mangoboom,
wanneer zijn bloesemschat is afgevallen?
VASANTASENA
En ieder noemt ze daarom: voordeelzoeksters.
MADANIKA
Als ge zoo zeer gekweld wordt door verlangen,
zoek hem dan op.
VASANTASENA
Ik vrees, dat zulk een haast
hem mag ontstemmen.
MADANIKA
O, dus daarom hebt ge
uw sierjuweelen aan hem toevertrouwd,
opdat er ongezocht een reden zijn zou
tot een vernieuwd bezoek?
VASANTASENA
Gij zegt het, meisje.
BADKNECHT komt binnengeloopen
Ik vraag bescherming en beveiliging!
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VASANTASENA
Bescherming hem, die ze begeert! Wie vreest ge?
BADKNECHT
Schuldeischers, woekeraars.
VASANTASENA
Wees onbezorgd!
MADANIKA
Wie zijt ge en wiens zoon? uit welke stad?
Wat is uw ambacht? waarvoor zijt ge bang?
BADKNECHT
De jonkvrouw hoore. Uit Patáliputra
en zoon van een gezeten burger ben ik
en leefals badknecht. Alle kunst van zalven
en olieën en lijfsverzorging ken ik.
VASANTASENA
Wel een verfijnde kunst.
BADKNECHT
Als kunst geleerd,
maar dan mijn levensonderhoud geworden.
MADANIKA
Een antwoord al te moedeloos. - En verder?
BADKNECHT
Toen, aangekomen hier in Uyyajíni
ben ik in dienst getreden van een heer,
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vriendlijk van aanschijn, vriendelijk van woorden,
die zwijgt van eigen weldaad en die krenking
vergeten kan. In zijn rechtvaardigheid
beschouwt hij zich als and'ren toebehoorend
en is de vriend van wie bescherming zoekt.
MADANIKA
Wie mag dat sieraad wezen onzer stad,
die aan de uitverkoorne van mijn meesteres
klaarblijkelijk zijn deugden heeft ontstolen?
VASANTASENA glimlachend
O, juist zoo had ik in mijn hart gesproken!
MADANIKA
En verder?
BADKNECHT
Door de gaven van zijn hand...
VASANTASENA
heeft hij zijn geld verloren?
BADKNECHT
Weet gij het,
van wien ik gesproken heb?
VASANTASENA
Het is bekend,
gulheid en rijkdom gaan niet samen. Vijvers
met bitter water blijven boordevol.
Maar dan, hoe is zijn naam?
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BADKNECHT
Wie kent hem niet,
den naam van dat gesternte op aarde? Roemvol
van woordbenaming heet hij Carudátta.
VASANTASENA verheugd opspringend
Dit huis zij als uw eigen! Dienares,
geef hem een zetel, haast u, neem den waaier!
verhit en moe schijnt onze gast te zijn.
BADKNECHT ter zijde
Hoe? reeds het noemen van zijn naam alleen
brengt zulk een onderscheiding? Wel gelukkig
is Carudátta! luide
Zoo werd ik zijn knecht
en onderhield hij mij, maar toen hij enkel
zijn eer en goede naam meer over had,
ben ik gaan leven van het dobbelspel.
Helaas, met wisselende kans en heden
heb ik er tien suvarna's in verloren.
MATHURA achter de schermen
Ik ben bestolen, ik ben opgelicht!
BADKNECHT
Daar zijn de beiden, bankhouder en speler,
die mij vervolgen. Nu gij alles weet,
leg ik in uwe handen de beslissing.
VASANTASENA
Wanneer de boom van hunne nesten wankelt,
dan zwerven ook de vogels dolend rond.
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Madánika, ga, geef de beide spelers
dit armsieraad en voeg de boodschap toe:
hij zelf, de edele Heer, stuurt u dit losgeld.

Zij geeft een armband aan Madanika. Madanika af

BADKNECHT
Laat mij voor uw genadig hulpbetoon
mijn kunst in uwen dienst verrichten mogen.
VASANTASENA
Blijf dienen, dien gij vroeger hebt gediend.
BADKNECHT ter zijde
Zij weet kiesch af te wijzen. Hoe bedenk ik
iets anders ter vergelding van haar daad?
MADANIKA komt terug
De spelers zijn tevreden heengegaan
en laten weten aan den edelen Heer:
de schuld is afgedaan. Gevoelt gij lust,
kom u dan nóg eens met het spel vermaken.
BADKNECHT
Lang zal hun wachten zijn, aleer ik kom. Jonkvrouw, om mijn verworpenheid als speler,
om de verachting, die ik ondervond,
blijft dit mij over: ik wil monnik worden,
een monnik van den Buddha. Dus van badknecht
speler, van speler bedelmonnik. Jonkvrouw,
gedenk mijn woord!
VASANTASENA
Hoed u voor overijling!

J.H. Leopold, Verzameld werk

310

BADKNECHT
Mijn plan staat vast. Het spel heeft mij gemaakt
tot walg van elk, tot afschuw aller menschen,
maar thans als Boeddha's knecht bewandel ik
den open weg met opgerichten hoofde! af
SLAVIN komt op, tot Vasantasena
Uw moeder laat u weten, dat een draagstoel
u aan de voordeur wacht.
VASANTASENA
Van Carudátta?
SLAVIN
De meester van de draagstoel zendt juweelen
ter waarde van ten minste honderd duizend
gouden suvarna's.
VASANTASENA
Maar wie is het dan?
SLAVIN
Wie zou het zijn? Samsthánaka, de zwager
des Konings.
VASANTASENA
Ga! ga heen! en spreek mij nooit
van zulke dingen weer!
SLAVIN
Vergeef mij, jonkvrouw,
de boodschap, niet ik zelf, sprak uit mijn mond.
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VASANTASENA
En om die boodschap ben ik boos. Ga heen!
Ga heen en zeg mijn moeder, als mijn leven
haar dierbaar is, dat zij dan nimmer meer
mij zulk een boodschap zendt!
SLAVIN
Zooals u wilt. af
KARNAPURAKA

komt haastig op met een buitengewoon schitterend gewaad

Waar, waar is de jonkvrouw?
MADANIKA

Lomperd, zijt ge zoo opgewonden, dat ge niet ziet, dat ze vlak voor u staat?
KARNAPURAKA

Jonkvrouw, ik groet u.
VASANTASENA

Ge ziet er vroolijk uit, Karnapúraka, wat is er voorgevallen?
KARNAPURAKA

Ge hebt wat gemist, jonkvrouw, dat ge vandaag de heldhaftigheid van Karnapúraka
niet met eigen oogen gezien hebt.
VASANTASENA

Wat is dat wel geweest, mijn vriend?
KARNAPURAKA

Luister slechts. Die kwaadaardige olifant van u, de zuilenbreker
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bijgenaamd, had zijn paal verbrijzeld, zijn kornak gedood en was de hoofdstraat
opgeloopen. Dat was een opschudding! en een geschreeuw: haal de kinderen weg,
klim de boom in, kruip het dak op, zie je niet, dat hij hier op aan komt. Voetspangen
raken los, gordels met juweelen bezet scheuren, armbanden van parels breken stuk
en de dolle olifant, met slurf, met pooten en met slagtanden dompelt hij zich in de
stad als in een bloeiende lotosvijver. Een bedelmonnik komt hem in den weg. Staf,
drinkensnap, etensschotel vallen hem uit de handen, hij zelf wordt opgetild en op
de slagtanden geworpen en al het volk roept, o God, hij wordt vermoord!
VASANTASENA

En niemand verroerde zich? O, de lafaards!
KARNAPURAKA

Stel u gerust; de jonkvrouw gelieve te luisteren. Toen, ziende dat hij, een losgerukte
ketting meesleepende, den bedelmonnik ophief en tusschen zijn tanden greep, heb
ik, Karnapúraka, of neen, uw slaaf, mejonkvrouw, door u met kluiten rijst gevoed,
heb ik van de markt een ijzeren staaf weggepakt en heb het beest toegeschreeuwd
en er op losgeslagen, op den olifant, die er uit zag als de top van een rotsgebergte,
geslagen, geslagen, totdat hij den monnik los liet van tusschen zijn tanden uit.
VASANTASENA

Mooi zoo, Karnapúraka, mooi zoo. En wat toen?
KARNAPURAKA

Toen liepen allen te hoop, dat de heele stad overhelde als een ongelijk geladen
schip en allen riepen: bravo, Karnapúraka, bravo! En toen, jonkvrouw, was er iemand,
die zich eerst de plaatsen betastte, waar men gewoonlijk zijn juweelen draagt, en
toen dat
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tevergeefsch was, naar den hemel ziende en diep zuchtende, heeft hij mij ter
belooning dezen mantel omgeworpen.
VASANTASENA

Ruikt die mantel ook naar jasmijn?
KARNAPURAKA

Jonkvrouw, hij ruikt zoo naar den olifant, dat ik geen andere lucht kan onderscheiden.
VASANTASENA

Kijk dan eens naar het naamteeken.
KARNAPURAKA

Hier staat het, lees het zelf. reikt haar den mantel aan
VASANTASENA lezend

‘Den eedlen Carudátta's eigendom.’
doet verheugd zich zelf den mantel om

MADANIKA

Wat zegt ge, Karnapúraka, staat de mantel de jonkvrouw niet goed?
KARNAPURAKA spijtig

Hm, ja, dat schikt wel, zoo tamelijk.
VASANTASENA

Karnapúraka, hier hebt ge een belooning. geeft hem een sieraad
KARNAPURAKA buigt diep

Prachtig staat u die mantel nu, overheerlijk! wil gaan
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VASANTASENA

Karnapúraka, waar is de edele Carudátta op dit oogenblik?
KARNAPURAKA

Langs denzelfden weg is hij naar huis teruggekeerd. af
VASANTASENA
Kom meisje, laat ons gaan naar 't hoogst terras,
wellicht, dat wij er Carudátta zien.

Vasantasena en Madanika af
ÇARVILAKA komt angstig op
Den nacht gafik de schuld van wat ik deed,
ik heb den slaap verwonnen en de wachters,
maar nu bij daglicht ben ik als de maan,
die gaat verbleeken in den dageraad.
Alwie mij aankijkt, als ik haastig loop,
en wie mij nadert, als ik stil blijf staan,
mijn schuldig hart moet iedereen verdenken
beanstigd door zijn zonde. Roekeloos
was, wat ik uitvoerde om Madánika.
Den edelen, den armen Carudátta
heb ik bestolen in zijn schamel huis,
waar trommel, tamboerijnen en schalmei,
rietfluiten, citer en een toegebonden
handschriftenbundel alle have waren
en dan dit kistje, in een doek geknoopt,
vol sierjuweelen, fonkelend als de dag,
maar booze nacht en vloek voor mij geworden.
Ik, een Brahmaan, zoon van een Vedakenner,
van een, die zelfs geen gave aannam, ik,
Çarvílaka deed ongerechtigheid,
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en zulks om wie? om een Madánika,
een dansmeid, om haar uit den dienst te koopen.
Vloek over mijn lichtzinnigheid en vloek
over mijn armoede en mijn onverstand!
MADANIKA komt op
Çarvílaka! gij hier?
VASANTASENA komt ongezien op
Waar blijft Madánika? ter zijde
Daar staat ze en babbelt
en drinkt met langen, onverpoosden blik
zijn wezen in, verdiept in zijn aanschouwen
ik wil niet storen en ik roep haar niet.
MADANIKA
Spreek toch, Çavílaka, ge ziet zoo angstig.
ÇARVILAKA ziet rond naar alle kanten
Ik moet u een geheim vertellen. Luister!
Bezweken voor mijn armoe, achtervolgd
door liefde tot u heb ik dezen nacht
om uwentwille een stoute daad gedaan.
Ga heen en boodschap aan Vasantaséna:
dit lijfsieraad, dat naar uw eigen maat
vervaardigd schijnt, wellicht kunt gij het dragen
En past het u. geeft haar het kistje
MADANIKA
Mij dunkt ik ken de steenen;
hoe komt ge er aan?
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ÇARVILAKA
Wat deert U dat? neem ze aan
en koop u los.
MADANIKA
Als ge mij niet vertrouwt,
waartoe begeert ge mij dan los te koopen?
ÇARVILAKA
Welnu dan: in den koopmanswijk vernam ik,
dat Carudátta...
VASANTASENA en MADANIKA hevig ontsteld
O!
ÇARVILAKA
Madánika!
Kom tot u zelve! Al uw leden beven,
uw oog is van ontsteltenis verward,
ik wensch u los te koopen en gij siddert
van angst?
MADANIKA
Dolzinnige, ge hebt toch niet,
terwijl ge om mijnentwil die daad volvoerdet,
iemand in huis gewond, iemand gedood?
ÇARVILAKA
Ik heb mij niet aan slapenden vergrepen
en ik heb niemand letsel toegebracht.
MADANIKA
Waarlijk niet?

J.H. Leopold, Verzameld werk

317

ÇARVILAKA
Waarlijk niet!
VASANTASENA bijkomend ter zijde
Ach, ik heradem!
MADANIKA
Den hemel dank! Luister, dit stel juweelen
hoort aan de jonkvrouw toe en was onlangs
als onderpand den ander toevertrouwd.
ÇARVILAKA
Als pand? waarom?
MADANIKA
Om een bepaalde reden.

fluistert in zijn oor

ÇARVILAKA
Helaas, dan heb ik zelf den tak ontbladerd,
waarbij ik schaduw zocht!
VASANTASENA terzijde
Hij is bedroefd,
dus heeft hij in onwetendheid gehandeld.
ÇARVILAKA
Wat blijft er thans te doen?
MADANIKA
Dat zult gij zelf
het beste weten.
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ÇARVILAKA
Zeker niet; men zegt:
De vrouwen zijn verstandig van nature,
de mannen worden eerst uit boeken wijs.
MADANIKA
Stelt ge mijn woorden zoo op prijs, dan raad ik:
doe of ge als bode van dien edelen Heer
het pand terug komt brengen. Zoo zijt gij
geen dief, híj is bevrijd van zijn verplichting
en zíj is in haar eigendom hersteld.
ÇARVILAKA
Is dat niet al te driest?
MADANIKA
Geen dralen langer!
wacht hier, ik breng haar van uw komst bericht.

Vasantasena trekt zich terug. Madanika af

ÇARVILAKA
Haar helder inzicht heeft mij voorgelicht
als gids door blinde kronkeling van paden,
toorts in den nacht, wanneer de maan verdween.

Vasantasena en Madanika komen op
Heil u, o bajadere!
De edele Carudátta doet u weten:
bouwvallig is zijn huis en ongeschikt
om een zoo kostbaar onderpand te bergen
en daarom vraagt hij u: neem het terug.
VASANTASENA
Neem ook mijn antwoord mede.

J.H. Leopold, Verzameld werk

319

ÇARVILAKA
Uw antwoord is?
VASANTASENA
Mijn antwoord is zij hier, Madánika.
ÇARVILAKA
Geachte, ik begrijp niet...
VASANTASENA
Carudátta
heeft mij zóó opgedragen: geef aan hem,
die u het sieraadkistje overhandigt
tot loon uw dienares Madánika.
Begrijp dus wel, híj is het, die haar geeft.
ÇARCILAKA ter zijde
Zij weet de gansche toedracht.
luid
Dank, o dank
u, Carudátta; lof en eer uw deugden!
Met deugd voorzien zijn armen machtiger
dan rijken zonder haar.
VASANTASENA
Wagenbestuurder!
SLAAF
Het voertuig staat gereed.
VASANTASENA
Madánika!
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Zie mij goed aan: ten huwelijk gegeven,
tot volle vrijheid door mij losgezegd,
ga thans, bestijg den blijden bruiloftswagen,
ga! en gedenk in liefde en vriendschap mij.
MADANIKA schreiend
De jonkvrouw stuurt mij weg. valt haar te voet
VASANTASENA haar oprichtend
Met eerbied thans
moet men u groeten als beloofde bruid,
bestijg den wagen, ga en denk aan mij.
ÇARVILAKA
Heil u, o meesteres. Madánika,
zie haar goed aan en neig het hoofd voor haar,
zij heeft het onbereikbare u geschonken,
sluier en naam van een Brahmanenvrouw.

Çarvilaka, Madanika en slaaf af
SLAVIN komt op
Jonkvrouw, gelukskind, luister! een Brahmaan
komt tot u met bericht van Carudátta!
VASANTASENA
O, lieflijk is de dag van heden, meisje!
geleid hem binnen met voorkomendheid. af
SLAVIN
Zooals de jonkvrouw wenscht.

zij geleidt Maitreya binnen, dan af
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MAITREYA
Mijn oogen zijn nog blind en mijn gedachten
verward en duizelende van de pracht,
de wonderen van deze godenwoning
verrukt aanschouwd. Reeds bij de nadering
staat dadelijk het weidsche voorportaal
gereed tot welkomstgroet met rondgebogen
ivoren poortgewelf, de vleugeldeuren
gaan voor den gast eerbiediglijk op zij,
guirlanden wuiven en er waaien tal
van heilbanieren, met saffloer gekleurd,
die wenken als met noodigende vingers
tot binnenkomst. Dan oop'nen zich de hoven
een vergezicht, een ongepeilde vlucht
van ruimten telkens uit elkaar geboren
vervolgt, vermenigvuldigt zich, wijkt uit
en gaat verloren in den horizont.
De eerste hof staat kantig met een reeks
van torens, schelpen, lotosbloemen, maan
nabootsend in doorzichtigheid van steenen
en mat afglanzen, op de trappen ligt
witpleister-poeder uitgestrooid, zij zien
met kristallijnen vensters, waaruit snoeren
van parels hangen neder op de stad
in droom verzonken.
In den tweeden hof
staan, dikdoorvoed met gras en kaf en gierst,
de horens ingesmeerd met sesamolie,
trekstieren aangeknoopt. Een buffel zucht
als een gesmaalde edelman, er wordt
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een ram den nek gewreven, ginds de manen
gevlochten van een zwarten hengst, een aap
zit vastgebonden in den paardestal
en met een kluit van rijst en merg en olie
voert de kornak den olifant.
De derde
is de ontvangsthof van den adeldom.
Rietzetels staan gereed, een halfgelezen
handschrift ligt open op het dobbelbord,
bezet met echt-juweelen speelfiguren,
en kundig in der liefde oorlogsspel
zwerven aan alle zijden bajaderen
met hun gevolg.
Dan komt de vierde hof.
Hier dreunen diep en zwaar als onweerswolken
de tamboerijnen, cimbels zinken neer
als sterren van den hemel, smachtend klaagt
de fluit; als een jaloersche minnares
op schoot genomen, wordt de luit getokkeld
met nagels rood van hennasap gekleurd.
Er wordt gedanst, er wordt een spel vertoond
van teer bewogen en verliefden trant
en neuriend als honigbijen dronken
van bloesemsap gaan bajaderenmeisjes
een koorgezang beginnen zonder eind.
De hof, die volgt, lokt met een zwoele geur
van vet en olie; door de open monden
der deuren met een wolk van damp en stoom
zwoegt de verhitte keuken. Etenslucht
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hangt in het huis van uitgezochte spijzen
en boezemt eerbied in. Een keukenjongen
draait het beladen spit, de meesterkok
kneedt deeg met witte knuisten, taarten rijzen,
de honigkoeken gaan den oven in,
tulbanden staan besuikerd, maar helaas
niemand die zegt: ‘kom, proef dit lekkers eens.’
De zesde hof is die der edelsteenen.
Goudsmeden zitten wijdbeens neergehurkt
en wegen af op trillende balansen
topazen, jaspis, onyx, karneool,
turkooizen, amethyst en vlamsaffieren.
Robijnen worden er in goud gevat,
men vijlt aan filigraanwerk, parels worden
aan roode draden tot een snoer geregen,
beryllen gepolijst, schelpen doorboord,
koralen op een steen gewreven. Elders
zijn specerijen uitgestald, saffraan
droogt in den zon, muskus wordt nat gemaakt,
sandel geperst, zalven dooreengemengd,
aan bajaderen en hun minnaars wordt
betel en kamfer aangereikt, men ziet
elkander zijlings aan, er klinkt gelach,
er trekken zwermen uitgelaten slaven
en ginds slavinnen verder arm in arm,
en mannen, zoon en vrouw en goed verzakend,
slurpen likeur uit bekers en gerei
ontzonken aan de hand der bajaderen.
De laatste hof herbergt het vogelheer.
Hier roeken luid verliefde tortelparen,
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de papagaai als een gezet Brahmaan
draagt op zijn kruk een schoone versspreuk voor,
de ekster babbelt, met een keel gestreeld
door smaak van allerhande vruchtensappen
kweelt als een lichtekooi de koekoek; rijen
vergulde kevies, gouden traliewerk
hangt aan ivoren tanden, kwartels vechten,
paarlhoenders kakelen, duiven vliegen uit,
de huispauw oversprenkeld met juweelen
slaat met zijn vleugels als om af te koelen
het gloeiend koepeldak, met manken gang,
matglanzend als geronnen maanlicht zwerven,
flamingo's achter de verliefden aan
en langzaam stappend als bejaarde eunuchen
wandelen tamme reigers rond. Voorwaar,
de hemel zelf, de lusthof Nandana,
Indra's drie rijken op één plaats vereenigd,
zoo dunkt mij het paleis der danseres.
SLAVIN komt op
De jonkvrouw zal terstond verschijnen, edele.
MAITREYA

Zeg mij, geachte, wie is die man met een lakenschen rok bekleed en overladen met
een wonderlijke verschiedenheid van juweelen; wiegelend en met draaiing van
ledematen drentelt hij op en neer.
SLAVIN

Dat is Vasantaséna's broeder, edele.
MAITREYA

Hoe vreeselijke kastijdingstraffen moet hij hebben doorgemaakt
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in zijn vorige leven om tot belooning te worden herboren als de broeder van
Vasantaséna! En toch, - neen, al straalt hij ook van sieraden en al glimt hij van olie
en welriekende zalven, toch moet men hem schuwen als een tulpenboom, die
gegroeid is op een begraafplaats. Maar zeg mij, geachte, wie is die vrouw in een
gebloemden, mantel op een hoogen zetel gezeten, de voeten, glibberig van olie, in
een paar muilen gestoken?
SLAVIN

Dat is de moeder van onze jonkvrouw, edele.
MAITREYA

O hé, wat heeft die onreine heks een omvang van lichaam! Die is bepaald vooraf
in huis moeten gebracht worden, als een godenkolossusbeeld, voordat men er aan
denken kon een deur te gaan bouwen.
SLAVIN

Ge moogt ons moedertje niet zoo beschimpen, ze heeft de derdendaagsche koorts.
MAITREYA

O, heilige derdendaagsche koorts, straf ook mij met zulke zegeningen!
SLAVIN
Spotter, je verdient er aan te sterven!
MAITREYA

Slavinnendochter, dan was het beter dat zulk een opgeblazen dikzak stierf, dan
was er een smulpartij voor wel duizend hongerige jakhalzen. Maar waar blijft uw
meesteres?
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SLAVIN
Zij komt, aanschouw de jonkvrouw!

Vasantasena komt op

MAITREYA
Heil u, geëerde!
VASANTASENA
Wees gegroet, Maitréya!
Is die u zond, de koopmanszoon, welvarend?
MAITREYA
Hij is welvarend, jonkvrouw.
VASANTASENA
Is nog steeds
die boom van deugdzaamheid, wiens wortel trouw,
wiens tak betamen is, wiens twijgen schroom,
wiens bloesem zieleadel en wiens vruchten
zijn goede werken zijn, is hij nog steeds
een schuilplaats van de wufte vogels ‘vrienden’?
MAITREYA ter zijde
Sierlijk gezegd van zoo iemand. luid
Voorzeker.
VASANTASENA
Welnu, wat is de reden van uw komst?
MAITREYA
De achtenswaarde Carudátta groet u,
eerbiedig doet hij weten door mijn mond:
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VASANTASENA vouwt de handen op de borst
Ik hoor naar zijn gebod!
MAITREYA
Ik, Carudátta,
ik heb het kistje, het in goed vertrouwen
beschouwend als mijn blijvend eigendom,
verloren bij het spel; de speelbankhouder
is daarop met een koninklijke opdracht
op reis en niemand weet waarheen gegaan.
VASANTASENA ter zijde
Hoe groot van zin! een dief heeft het ontvreemd,
en hij: ik heb het bij het spel verloren,
zoo zegt hij; des te meer heb ik hem lief.
MAITREYA
Neem dus in plaats hiervan dit parelsnoer.
VASANTASENA ter zijde
Laat ik hem het verlorene zien? - Nog niet.
MAITREYA
Mij dunkt, gij zult de gave niet aanvaarden?
Het is een eenig erfbezit, afkomstig
van moederszijde, trouw bewaard, mijns inziens
te kostbaar om te worden aangenomen.
VASANTASENA lachend de slavin aanziende
Waarom niet? waarom neem ik het niet aan?
zij neemt het en legt het naast zich neer
ter zijde Hoe, al zijn bloesems zijn reeds afgevallen
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en nog drupt honig van den mangoboom?
luid Meld aan Uw Heer, aan den verblinden speler,
aan Carudátta dit uit mijnen naam:
ik kom deez' avond hem bezoeken!
MAITREYA ter zijde
Wat?
Komt ze om nog meer te halen? luid
Edele jonkvrouw,
ik zal het melden. ter zijde
Waarlijk het is tijd,
dat hij wordt afgebracht van zijn verzot zijn
op deze slet. af
VASANTASENA tot de slavin
Kom, haal het sieraadkistje,
wij gaan om Carudátta vreugd te brengen.
SLAVIN
Jonkvrouw, zie toch, er komt ontijdig onweer.
VASANTASENA
Rijs, wolkgevaarten, regen, giet in stroomen,
en duisternis, val in, ik tel het niet.
Mijn hart, mijn harte hunkert naar de liefste.
tot de slavin Kom haal het parelsnoer en haast u, vlug!
allen af
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Derde tafreel
De tuin van Carudátta, afgesloten door den achterkant van het huis. Een groote,
afgedakte veranda springt uit in den tuin
CARUDATTA op de veranda
Er komt een onweer vóór den regentijd.
Zwart als de hommel op den vochten buik
des buffels, geel gestreept door bliksemstralen,
komen de dofgefloersde wolken op,
door kranen overvlogen. Wolken, wolken,
als ganzentrek, als vliegende flamingo's,
als visschenscholen, als dolfijngestoei. Een onweer komt. Wanklankig schreeuwt de pauw
en op den vijver ruischen wild de zwanen.
Een plotselinge storm, een onrust vaart
den hemel door en door het angstig hart,
dat wacht en wacht en wachtende vergaat. Waar toeft Maitréya? O, hoe langen tijd
dat hij gegaan is naar Vasantaséna,
nog komt hij niet terug.
MAITREYA komt op in den tuin

Wat een hebzuchtig vrouwspersoon, en hoe onvriendelijk! Zoo maar, zonder een
woord van dank heeft ze het parelsnoer aangenomen en opgestoken. In al haar
overvloed heeft ze nog niet gezegd, Maitréya, rust wat uit, drink een glas water.
Mocht ik van die slavinnendochter het aangezicht nooit weer te zien krijgen. Terecht
wordt er gezegd:
Een lotos zonder bol gegroeid,
Een warenventer, die niet knoeit,
Een goudsmid, die niet liegt en steelt,
Een dorpsbestuur, dat niet krakeelt
En een meisje zonder geld tevreden,
Dat zijn vijf groote zeldzaamheden.
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Laat ik toch zien, dat ik mijn vriend af breng van zijn neiging tot bajaderen. Hij gaat
de veranda op. Heil u, het ga u wel!
CARUDATTA

Welkom, vriend Maitréya. Hoe staat het met de zaak?
MAITREYA

De zaak is verloren.
CARUDATTA

Heeft zij het snoer niet aangenomen?
MAITREYA

Als dat eens waar mocht wezen! Haar hand, teeder als een pas ontloken lotosplant
op haar kostbaar voorhoofd leggende, heeft zij met een edelen zwier het
aangenomen en het mij af handig gemaakt.
CARUDATTA

En hoe zegt ge dan, de zaak is verloren.
MAITREYA

Dat is nog al duidelijk. Voor een poover kistje van niemendal, dat wij niet hebben
opgegeten, dat wij niet hebben opgedronken, maar dat de dieven hebben
weggehaald, heeft ze ons een parelsnoer ontfutseld, dat het puik is der vier oceanen.
En op den koop toe, heeft ze haar vriendin een wenk gegeven en haar gezicht met
een slip van haar kleed bedekt en mij hartelijk uitgelachen. En daarom val ik u, als
Brahmaan, te voeten en smeek u nederig, wend uw geest af van die neiging tot
bajaderen. Vriend, zulk een vrouw is als een aardkluit, men raakt ze niet weer kwijt
als ze eenmaal in den schoen is gekomen en bovendien:
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een ezel en een olifant,
een meisje uit bajaderenstand,
een monnik bedelend langs straat,
een schooier en een advokaat,
waar die met hun bezoek verblijen,
daar kan zelfs onkruid niet gedijen.
CARUDATTA

Vriend, genoeg van die vermanende woorden. Word ik niet door mijn
omstandigheden zelve in toom gehouden? Is er niet gezegd:
Wie geld heeft zal ze beminnen,
Voor geld zijn zulke te winnen.

ter zijde Voor geld ja, en voor niets anders zijn ze te winnen. luid Heb ik niet van
haar afgezien, omdat de fortuin van mij heeft afgezien?
MAITREYA omlaag ziende, ter zijde

Hij ziet naar den hemel op, hij zucht... Terwijl ik hem wilde terughouden, merk ik dat
ik zijn verlangen nog heb doen toenemen. Er wordt dan toch wel terecht gezegd:
‘Dwars van zin is de min, zij gaat tegen alle wijsheid in.’ luide En, vriend, ook heeft
zij nog gezegd: ‘Bericht aan Carudátta, dat ik vanavond hem bezoeken wil.’ Ik maak
er uit op, dat zij het parelsnoer niet mooi genoeg vindt en dat zij er iets anders voor
komt vragen.
CARUDATTA

Laat haar komen, vriend, zij zal bevredigd heen gaan.
KUMBHILAKA komt op in den tuin

Ik ben nat tot op mijn rug van den regen en koud van de wind
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tot in het merg van mijn beenderen. En dan word ik uitgestuurd bij dit weer met een
boodschap van niemendal: zeg aan den edelen Carudátta, dat zij vanavond komen
wil. Alsof daar zoo'n haast bij was. Kijk, daar zit hij; en daar is zoowaar ook die
kwajongen van een Brahmaan. Wacht, ik zal me bij hem eens eerst aandienen.
gooit met een kluitje naar Maitreya
MAITREYA

Wie is dat? Kijk, daar is Kumbhílaka. hij daalt in den tuin af. Wees welkom,
Kumbhílaka, en kom binnen.
KUMBHILAKA

Edele, ik groet u.
MAITREYA

Vertel eens, waarvoor kom je bij zulk weer en in donker hier?
KUMBHILAKA

Zij, zij, zij!
MAITREYA

Wie, wie, wie?
KUMBHILAKA

Zij, zij!
MAITREYA

Slavinnenzoon, wat doe je toch als de voorlooper van een Koning, die aldoor uitroept,
op zij, menschen, op zij, op zij!
KUMBHILAKA

En jij als een eentonig vogelstemmetje, wiedewiet, wiedewiet.
MAITREYA

Zeg het dan.
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KUMBHILAKA

Komaan, je moet er eens naar raden. In welk jaargetijde loopen de mangoboomen
uit?
MAITREYA

In den zomer.
KUMBHILAKA lachend

Wel neen, wel neen.
MAITREYA ter zijde

Wat zal ik dan antwoorden? Laat ik het aan Carudátta gaan vragen. luid Wacht hier
een oogenblik. gaat naar Carudatta Vriend, ik moet u eens wat vragen; in welk
jaargetijde loopen de mangoboomen uit?
CARUDATTA

Domoor, in de vasanta!
MAITREYA terugkomend, tot Kumbhilaka

Domoor, in de vasanta!
KUMBHILAKA

Pas op, nu komt de tweede vraag. Wie zingt er in de dorpen van de veiligheid?
MAITREYA

Wel, de stadswacht.
KUMBHILAKA

De stadswacht in de dorpen? Neen vriend, weer mis, weer mis.
MAITREYA ter zijde

Ik begrijp er niets van. Kom, ik zal het nog eens aan Carudátta vragen. luid Heer,
wie zorgt er voor de veiligheid in de dorpen?
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CARUDATTA

De sena, vriend.
MAITREYA terugkomend, tot Kumbhilaka

De sena, slavinnenzoon.
KUMBHILAKA

Voeg nu die twee bij elkaar en spreek ze vlug uit.
MAITREYA

Sena Vasanta.
KUMBHILAKA

Omgekeerd, omgekeerd.
MAITREYA draait zich om

Sena Vasanta.
KUMBHILAKA

Domoor, de onderdeelen moet je omkeeren.
MAITREYA de voeten omdraaiend

Sena Vasanta.
KUMBHILAKA

Ach neen, de onderdeelen van het woord!
MAITREYA denkt na, verheugd

Vasantasena!
KUMBHILAKA

Eindelijk. Welnu, die is op komst. Bericht aan Carudátta, dat zij op weg is, dat zij al
zoo goed als hier is. Kan ik dat aan u overlaten?
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MAITREYA

Ik zal het zeggen. Kumbhilaka af Heer, er komt een schuldeischer om u te manen.
CARUDATTA

Hoe komt er tot ons huis een schuldeischer?
MAITREYA

Hij staat al bijna aan de deur. Aanstonds komt Vasantaséna en heeft bericht vooruit
gestuurd.
CARUDATTA

Mijn waarde, nooit hebt ge blijder boodschap gebracht. Kom, laten we ons op haar
bezoek voorbereiden.
Carudatta en Maitreya af
Vasantasena, in het schitterend gewaad van een abhisârikâ, een slavin, een schermdraagster
en de hoveling komen op in den tuin

HOVELING
Vasantasena, zie op topgebergte
rusten de wolken, aan een zilver draad
is de aarde opgehangen; vorschen slaken
den moddermond, de pauw roept uitgelaten,
een zachte lamp tintelt de nipaboom.
Als een verborgen schande schuilt de maan
weg achter wolken en de bliksem siddert,
gejaagd als een verdoolde, rusteloos.
VASANTASENA
O meester, goed gesproken, immers zie,
de nacht als booze medeminnares
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verspert den weg mij met een donderwoord:
ontzinde! als de liefste rusten wil
bij mij, wier wolken boezems tegen zwellen,
wat gij dan hier?
HOVELING
Wijs haar terecht, mejonkvrouw.
VASANTASENA
Waartoe? zij kent den aard der vrouwen nict.
Laat wolken regenen, laat de dondersteen
de aarde splijten, laat het bliksemvuur
de atmosfeer verzengen, laat de wind
zich zelf te barsten blazen in zijn drift,
hitte noch kou, opstand der elementen,
hemelrumoer, het deert de vrouwen niet,
wier hart is toegekeerd naar den beminde.
Daarom, o regen, wat verspert gij mij
den weg en randt mij aan met druppelhanden,
en waarom, donder, met uw leeuwenstem
brult gij mij toe en vlamt gij, bliksemstralen?
Vermenigvuldigt u! het baat u niet,
de liefste wacht en ik, ik moet wel komen.
HOVELING
Genoeg, genoeg, hier is zijn woning. - Hé!
laat iemand aan den eedlen Carudátta melden:
in deze ure zwoel van nachtjasmijn
komt de beminde naar des liefsten huis.
Met haren vochtig van het regenwater
en sidderende door het bliksemlicht
staat zij en spoelt de ranke voeten schoon
van slijk, dat kleeft aan gouden enkelspangen.
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CARUDATTA

komt op met Maitreya op de veranda

Vriend, ga eens hooren, wie daar is.
MAITREYA

Zooals u beveelt. hij daalt in den tuin af. Heil u, jonkvrouw!
VASANTASENA

Ik groet u, Edele! tot den hoveling Meester, deze schermdraagster staat u ten dienste.
HOVELING ter zijde

Handig bedacht om mij mijn afscheid te geven. luid Zoo zij het, geachte Vasantaséna.
hoveling en schermdraagster af.
VASANTASENA

Maitréya, waar is uw speler?
MAITREYA ter zijde

Daar mag mijn meester zich wel door gevleid voelen, dat zij hem een speler noemt.
luide Hij is thuis, geachte, treed binnen.
VASANTASENA terzijde tot de slavin

Wat moet ik zeggen, waarmee hem begroeten?
SLAVIN

Zeg: speler, brengt de avond u geluk?
VASANTASENA

En verder? hoe vervolg ik het gesprek?
SLAVIN

Dat wijst het oogenblik u zelf wel aan.
zij zijn op de veranda gekomen
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VASANTASENA Carudatta met een bloem slaande
Speler, brengt u de avondstond geluk?
CARUDATTA staat vol vreugde op
Vasantaséna!
De avond brengt mij zuchten en verlangen,
De nacht heeft waken en verdriet gebracht,
maar nu, grootoogige, gij komen wildet,
nu brengt de avond einde van mijn leed.
Wees welkom, zet u neder! zij gaan zitten
Van de Kadambabloesem langs het oor
bedruppelt regenvocht haar éénen boezem,
een jonge prins, die wordt tot vorst gezalfd. tot Maitreya
Breng drooge doeken aan.
MAITREYA
Naar u beveelt.
SLAVIN
Blijf, vriend Maitréya, ík zal haar bedienen.
is bezig met Vasantasena
MAITREYA ter zijde tot Carudatta
Mag ik de jonkvrouw eens een vraag doen?
CARUDATTA
Zeker!
MAITREYA
Waarom, geëerde, zijt gij hier gekomen
bij zulk een onweer en zoo duistren nacht?
SLAVIN
Jonkvrouw, de dienaar is wel zeer vrijmoedig.
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VASANTASENA
Zeg liever: kiesch.
SLAVIN
De bajadere komt
den prijs vernemen van uw parelsnoer...
MAITREYA ter zijde tot Carudatta
Heb ik niet juist gezien? zij vindt de parels
te weinig waard en komt iets anders vragen.
SLAVIN
immers, zij heeft het snoer in goed vertrouwen
beschouwend als haar blijvend eigendom
verloren bij het spel; de speelbankhouder
is daarop met een koninklijke opdracht
op reis en niemand weet waarheen gegaan.
MAITREYA
Mij dunkt, die woorden heb ik meer gehoord.
SLAVIN
Neem dus in plaats daarvan dit kistje aan.
Waarom bekijkt ge het? Kent ge het van vroeger?
MAITREYA
De kunstige bewerking boeit mijn oog.
SLAVIN
Uw oog bedriegt u; 't is hetzelfde kistje.
MAITREYA tot Carudatta, verheugd
Heer, Heer! het is hetzelfde sieraadkistje,
dat door de dieven ons ontstolen werd!
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CARUDATTA ongeloovig
Dezelfde list, dien wij uit nood verzonnen,
wordt tegen ons nu toegepast.
MAITREYA
Wel neen!
Zoowaar als ik Brahmann ben, 't is hetzelfde.
CARUDATTA
Dat ware een hoogst gewenschte samenloop.
MAITREYA
Zal ik haar nog eens vragen?
CARUDATTA
Waarom niet?
MAITREYA ter zijde tot de slavin
Is 't zoo?
SLAVIN ter zijde
Zoo is 't. zij fluistert Maitreya iets toe
CARUDATTA
Wat wordt daar door die twee
tesaam behandeld? Ben ik uitgesloten?
MAITREYA tot Carudatta
Het ís zoo.
CARUDATTA tot de slavin
Is dit waarlijk 't zelfde kistje?
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SLAVIN
Heer, inderdaad.
CARUDATTA
Nooit heb ik blijde boodschap
zonder haar loon gelaten. Neem mijn ring...

hij ziet zijn hand zonder ringen en schaamt zich
VASANTASENA ter zijde
Hoe innig lief heb ik hem weer hierom. luid
Heer Carudátta, was het wel gepast
door zending van het parelsnoer te toonen,
dat ge ons van argwaan jegens u verdacht?
CARUDATTA
Vasantaséna, wie had hier de waarheid
geloof geschonken? Armoede is, helaas,
een zwakke borg en uitteraard verdacht.
MAITREYA
Blijft u van nacht hier?
SLAVIN
Edele Brahmaan,
nu wordt uw vragen al te openhartig?
MAITREYA
Meester, als om de minnenden te storen
komt druppelend de regengod hier binnen.
CARUDATTA
Waarlijk, in stroomen zijgt de regen neer!
Geliefde, zie, gezalfd met vochte wolken,
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bewaaierd door den geurenden avondwind
wordt thans de jonge bruigom van den hemel
omstrengeld door den bliksemvlam, de bruid,
die rozeblozend tot de liefste komt.
Vasantasena zinkt aan zijn borst
O, donder, onweer, met een dieper toon
door uw genâ mag mijn gefolterd hart
huivrend herademen in dezen ure,
ontplooit mijn ziel zich, zendt haar reuken uit
als nachtjasmijn van den Kadambaboom!
MAITREYA
Donder, slavinnenzoon, een lomperd zijt ge,
die zóó de jonkvrouw met uw stem verschrikt.
CARUDATTA
Mijn vriend, wees niet verbolgen op het onweer.
Laat honderd jaar met onverpoosde slagen
de donder bulderen, bliksemstralen schieten
nu dat de nooit gehoopte, moeitevol
verworvene mij in haar armen sloot.
Rijkzalig, onvolprezen is de man,
die zij met vochte, regenkoele leden
omstrengeld houdt.
Vasantasena, zie!
Het afdak buigt in zijn bouwvalligheid,
De sparren kraken van het zware water,
de pleister brokkelt, weeker wordt de muur,
kom dan, geliefdste, laat ons binnen gaan!
En nu, ruisch regen, val in stroomen neer
Stil op de takken, ritslend op de blaren,
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dof op de steenen, helder in het meer,
als harpenklank, als luiten en gezang,
als smachtende muziek van tokkelsnaren,
ruisch, regen, nu en val in stroomen neer.

allen af
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Tweede bedrijf
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Vierde tafreel
Straat voor het huis van Carudatta als in het eerste tafreel Vasantasena komt op in
doeken gehuld, slaapdronken, leunend op de dienares
SLAVIN
Word wakker eindlijk, jonkvrouw, het is dag!
VASANTASENA
Hoe zegt ge? is de nacht reeds dag geworden?
Waar is dan onze speler, dienares?
SLAVIN
Heen naar het park Pushpakarándaka
en liet de opdracht achter, dat de draagstoel
gereed zij u ook naar het park te brengen.
VASANTASENA
Vannacht kon ik ternauwernood hem zien,
nu zal mijn oog bij daglicht hem aanschouwen
en zich vermeien in zijn aangezicht.
RADANJKA komt op met den kleinen Rohasena
Kom, zoontje, laat ons met den wagen spelen.
ROHASENA verdrietig
Wat moet ik met dat leemen wagentje?
ik wil een wagentje van goud.
RADANIKA
Och, kind,
hoe komen wíj aan goud? Als vader rijk wordt,
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dan zul je spelen met een gouden wagentje...
ik breng hem naar haar toe, dat leidt hem af.
Jonkvrouw, gegroet!
VASANTASENA
Gegroet, Radánika!
Wiens zoontje is dit? Simpel is zijn kleeding
en toch, zijn lief gelaat verheugt mijn hart.
RADANIKA
't Is Carudátta's zoontje, Rohaséna.
VASANTASENA neemt den jongen op schoot
Kom, kus mij kind! hij evenaart zijn vader
in schoonheid.
RADANIKA
en in aanleg en in deugd,
hij is zijns vaders trots.
VASANTASENA
Maar waarom schreit hij?
RADANIKA
Hij heeft ééns met een wagentje gespeeld
van goud, dat toehoorde aan een buurmanskind.
Toen die het weer naar huis had meegenomen,
heb ik dit leemen wagentje gemaakt,
maar hij: wat moet dat wagentje van leem?
ik wil een gouden wagentje.
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VASANTASENA
Helaas,
een kind reeds schreit om anderman's geluk!
Noodlot, gij speelt met's menschen lot als wind
met waterdroppels op de lotosblaren. in tranen tot Rohasena
Kom, schrei niet langer, luister eens, ge krijgt
een wagentje van goud.
ROHASENA
Radánika,
wie is dat?
VASANTASENA
Een slavin, kind, van uw vader,
die hij zich heeft gewonnen door zijn deugd.
RADANIKA
De jonkvrouw is uw moeder.
ROHASENA
Neen, niet waar!
Radánika, als zij mijn moeder is,
hoe komt ze dan aan die juweelen?
VASANTASENA
Kind,
uw kinderlijke mond zegt harde dingen.
zij legt schreiend haar sieraden af
Kijk, nu ben ik uw moeder; neem dit aan,
neem mijn juweelen, laat u daarvan maken
een wagentje van goud.
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ROHASENA
Ga weg! ik wil niet!
U schreit!
VASANTASENA haar tranen afwisschend
Ik zal niet langer schreien, zoontje.

zij vult met haar sieraden het wagentje
Zoo, laat u hier een wagentje van maken
van klinkklaar goud, zie zoo, en ga nu spelen.

Radanika en Rohasena af
Zeidet gij niet, dat ons de draagstoel wacht?
Kom, meisje, laat ik mij gereed gaan maken.

Vasantasena en slavin gaan in huis

STHAVARAKA

komt op met de draagstoel van den koningszwager

De prins Samsthánaka, de zwager des Konings heeft mij gelast: ‘Sthaváraka, kom
spoedig met den draagstoel naar het oude park Pushpakarándaka.’ Tegen den
middag moet ik daar wezen. Maar wat is daar voor een gedrang en een rumoer?
Wel, een koninklijke omroeper! Laat ik eens hooren water voor nieuws is.
Hij laat den draagstoel voor het huis van Carudatta staan en mengt zich onder het volk

EEN KONINKLIJKE OMROEPER

komt op met veel volk waaronder Çarvilaka

De Koningszwager, Samsthánaka, laat bekend maken: de jonge koeherder Árjaka
is door den koning, opdat men geen geloof zou slaan aan de voorspelling, dat hij
Koning zal worden, van het veepark weggehaald en in boeien gekluisterd. Maar
heden morgen heeft hij den kerker verbroken, den stokbewaarder gedood, zijn
ketenen verbrijzeld en zóó ontsnapt is hij voortvluch-
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tig geworden. Ieder der poortwachters zij op zijn hoede en blijve op zijn post. Grijpt
hem, grijpt hem.
af en herhaalt de afkondiging in de verte
VASANTASENA komt op met de slavin

Daar is de draagstoel van Carudátta om naar het park te gaan. Meisje, gij kunt thuis
blijven en nog wat uitrusten.
SLAVIN

Zooals de jonkvrouw beveelt.
VASANTASENA

Wat een drukte en een gedrang. Laat ik vlug instappen.
Zij gaat de draagstoel binnen en laat de gordijnen zakken, slavin af
STHAVARAKA komt terug

Er is een heele opschudding in de stad, laat ik daarom maken dat ik weg kom. Op
zij, lomperds, op zij! Wat zeg je? Van wie deze draagstoel is? Van Samsthánaka,
de zwager des Konings. En daarom vlug op zij, uit de weg, uit de weg!
af met de draagstoel. Volk af
ÇARVILAKA blijft achter
Wat roept hij om? Is Árjaka ontvlucht?
is onze list gelukt? Is hij, mijn vriend,
dien Pálaka uit angst voor eigen troon
in onverdienden boei gebonden heeft,
is hij ontsnapt? Dan hem te hulp, te hulp
en voortgezet, wat eenmaal is begonnen!
Ik zal verwanten, vrienden, hovelingen,
dienaren van den Koning, die hun smaad
zwijgend verbeten maar den wrok bewaarden,
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en armen, die op eigen deugd vertrouwend
bij gunstelingen moesten achterstaan,
hen allen zal ik rondgaan, overreden,
opruien, woorden spreken in hun oor,
dat sluimerende schande op gaat leven,
dat de vernedering brandt in hun ziel
en klimt tot razernij. Tesaam verbonden
bestormen wij met plotselinge macht
des Konings wrakken stand en brengen redding
aan hem, den vriend, die roekeloos gevat
en lust moest koelen van een laffen vijand
en die wij thans uit boosheid gaan bevrijden
gelijk de maan uit Rahu's donkren muil!
af
ARJAKA

komt op in groote haast, vermomd en met een gebroken boei aan de voet
Schipbreukeling, ontkomen aan de zee,
den oceaan van ongeval en ramp,
die koninklijke kerker wordt geheeten,
sleep ik, een losgebroken olifant,
den ketting mede aan mijn voet, den boei
waarin mij Koning Pálaka deed klinken,
de doodelijke kluistering, waaruit
mijn vriend Çarvílaka mij heeft bevrijd.
Zoo toebeschikt is, al wat gaat gebeuren,
vooraf bepaald, wat weiflend wordt voorspeld,
wat is mijn schuld dan, wat heb ik misdreven
en ook, wat is de zin dan van mijn straf?
Geen die de lotsvervulling af kan keeren,
Koningen deinzen af, als daar verschijnt
het ongenaakbaar noodlot, tegenstander
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van machtigen en grooten dezer aard'. Hier is een huis met ongesloten grendels,
oud en bouwvallig; het verraadt een heer,
getroffen door een lot zooals het mijne
Laat ik hier binnen gaan.
VARDHAMANAKA

komt op met de draagstoel van Carudatta

Daar kom ik eindelijk. Ik moest het zitkussen nog gaan halen en wat heeft mij dat
lang opgehouden!
ARJAKA ter zijde

Kijk, daar komt een draagstoel dezen kant uit. Zou ze misschien leeg zijn en door
het toeval gezonden om mij in veiligheid te brengen?
VARDHAMANAKA roept

Hé daar, laat er iemand aan de jonkvrouw zeggen, dat de draagstoel klaar staat om
haar naar het oude park Pushpakarándaka te brengen.
ARJAKA

Een bajaderendraagstoel en voor buiten de stad bestemd? Kom, ik stap in. hij bestijgt
de draagstoel
VARDHAMANAKA

Ik hoor gerinkel van voetringen, de jonkvrouw zal zijn ingestapt. Dan vooruit, want
ik heb mij verlaat en Carudátta zal al wel op ons wachten. hij zet zich in beweging
Viraka en Candanaka komen op met koninklijke wachten

VIRAKA

Opgepast allen, zie niets over het hoofd, onderzoekt allen en iedereen, de
herdersjongen mag ons niet ontsnappen.
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CANDANAKA

Zie eens, daar komt een draagstoel met de gordijnen neer.
VIRAKA

Halt daar! Van wie is die draagstoel, wie is er in gestapt en waar gaat hij naar toe?
VARDHAMANAKA

De draagstoel is van den edelen Carudátta. De bajadere Vasantaséna is er ingestapt
en wordt naar het oude park Pushpakarándaka gebracht om zich daar met Carudátta
te vermaken.
CANDANAKA

Gij kunt doorgaan.
VIRAKA

Ongevisiteerd?
CANDANAKA

Zeker.
VIRAKA

Op wiens verantwoording?
CANDANAKA

Op verantwoording van den edelen Carudátta.
VIRAKA

Wie is dan wel die edele Carudátta en wie is Vasantaséna, dat zij ongevisiteerd
door mag gaan?
CANDANAKA

Wat? Kent gij Carudátta niet en Vasantaséna niet? Dan kent ge ook niet aan den
hemel de maan en haar begeleidend schijnsel,
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dan kent ge de lotosbloem niet, edelste der planten, noch de parel, puik der vier
oceanen. Twee zijn er roemenswaard hier in de stad om hun voortreffelijkheden.
Dat zijn die beiden.
VIRAKA

Zeker ken ik Carudátta, en Vasantaséna ken ik en van maan en lotosbloem en parel
heb ik ook wel eens gehoord. Maar in de uitoefening van mijn koninklijken dienst
ken ik zelfs mijn eigen vader niet.
CANDANAKA

Gij zijt een voortreffelijk hoofdman en in het vertrouwen van den koning. Visiteer gij
dan de draagstoel.
VIRAKA

Gij zijt ook een uitmuntend hoofdman en 's Konings vertrouweling, onderzoek gij
hem dus.
CANDANAKA

Wat door mij gevisiteerd is, is dat zoo goed als ook door u gevisiteerd?
VIRAKA

Wat door u is gevisiteerd, is door den Koning zelf gevisiteerd.
CANDANAKA

Voerman, laat mij eens kijken. bestijgt de draagstoel
ARJAKA

Ik vraag bescherming en beveiliging!
CANDANAKA

Bescherming hem die ze begeert!
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ARJAKA
Verlaten
van goden en van menschen, en veracht,
verafschuwd, voor een ieder walg en spot
is wie een smeekeling geen hulp verleent!
CANDANAKA

Kijk, de vogel, die den valk ontkomen was, is toch nog den vogelaar in handen
gevallen. ter zijde Hij is onschuldig, hij is een smeekeling, hij zit in den draagstoel
van Carudátta. Hij is de vriend van Çarvíluka, die mij vroeger het leven heeft gered.
Maar aan de andere kant staat het bevel des Konings. Wat dien ik te doen? Welaan,
hij is mijn beschermeling, ik moet hem helpen, er kome wat er komen moet. Hij stapt
uit de draagstoel Ik heb hem... ik bedoel, ik heb haar gezien. Zij vraagt, is dat nu
welvoegelijk, dat ik op straat word lastig gevallen?
VIRAKA

Candánaka, nu begin ik toch te twijfelen!
CANDANAKA

Hoe zoo?
VIRAKA

Uw stem was onzeker en verder, eerst zeidet ge hem en toen haar, dat is verdacht.
CANDANAKA

Wat een wantrouwendheid! Wij uit het Zuiden, wij spreken allerlei buitenlandsche
talen en we zijn niet zoo precies in onze woordenkeus. Wij zeggen van een koe, ik
heb hem of ik heb haar gemolken zooals dat voor de mond komt. Moeten we nu
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daarover gaan kibbelen en gaan muggeziften over mannelijk, vrouwelijk en onzijdig?
VIRAKA

Ik wil toch zelf ook graag visiteeren. En buitendien, het is het bevel van den Koning
en ik ben zijn vertrouwde.
CANDANAKA

Ben ik dan zijn vertrouwde niet meer?
VIRAKA

Is het niet het uitdrukkelijk bevel van onzen vorst?
CANDANAKA ter zijde

Als het bekend wordt, dat hij in de draagstoel van Carudátta is ontsnapt, zal de
Koning er dien op aanspreken. Wat te doen? Ik zal ruzie gaan maken, dat kunstje
verstaan wij in het Zuiden ook zoo goed. luid Zeg, Víraka, ik, Candánaka, heb al
gevisiteerd en nu wil jij het nog eens doen? Wie ben je wel?
VIRAKA

En jij dan? Voor wie zie jij jezelf aan?
CANDANAKA

Je hebt nu een geëerde en geachte betrekking, maar wat je geweest bent, daar
denk je liever niet aan.
VIRAKA

Wel, wat ben ik dan geweest?
CANDANAKA

Dat zal ik maar liever niet zeggen.

J.H. Leopold, Verzameld werk

356

VIRAKA

O, zeg het gerust. Candanaka maakt een veelbeteekenend gebaar Nu, wat moet
dat beteekenen?
CANDANAKA

Dat beteekent een oude, afgesleten slijpsteen, dat beteekent een scheermes, dat
beteekent krulletjes draaien en haar opmaken. En zóó ben jij hoofdman geworden.
VIRAKA

En jij dan, Candánaka? Nu heb jij ook een eervolle betrekking, maar vroeger, man,
maar vroeger? Niet waar?
CANDANAKA

Hoe zoo, vroeger? Ik weet niet, dat ik mij over vroeger heb te schamen.
VIRAKA

Mag ik het zeggen?
CANDANAKA

Ga je gang. Viraka maakt een veelbeteekenend gebaar Nu, wat is dat?
VIRAKA

Je moeder is een pauk, je vader een trommelvel en je broer een tamboerijn; zoo
ben jij hoofdman geworden.
CANDANAKA

Wat? Ik een leerlooier? Ik Candánaka? Visiteer den draagstoel eens, als je durft!
VIRAKA

Dat durf ik zeker. Voerman, halt! Laat mij er eens in kijken.
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Hij wil instappen, maar Candanaka grijpt hem onverhoeds bij de haren, werpt hem
neer en schopt hem. Opstaande. In de uitoefening van mijn ambt, terwijl ik het bevel
des Konings uitvoer, ben ik bij de haren gegrepen en met voeten getrapt! Als ik je
niet midden in de rechtzaal laat vierendeelen, heet ik geen Víraka!
CANDANAKA

Ga naar de rechtzaal of wat mij betreft naar het koninklijke paleis!
VIRAKA

Afgesproken! af
CANDANAKA

Vooruit, voerman, vooruit! En als iemand je staande houdt, zeg dan dat de stoel
gevisiteerd is door Candánaka en Víraka. Edele Vasantaséna, dit geef ik u als
paspoort! reikt Arjaka een zwaard toe
ARJAKA
Een zwaard, een zwaard! o, dank, ik ben gered!
CANDANAKA
Jonkvrouw, ik heb u uit den nood gered.
wil daarom later Cándana gedenken!
ARJAKA
Het noodlot heeft u tot mijn vriend gemaakt.
Ik zal den eedlen Cándana gedenken,
als eenmaal de voorspelling is vervuld.

De draagstoel naar rechts af.

CANDANAKA
Dat Çiva, Vishnoe, Brahma u beschermen,
Ravi en Candra uwen vijand slaan! Arjaka af
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Ik heb den hoofdman Víraka, des konings
vertrouwde, tot mijn doodsvijand gemaakt.
Er blijft slechts één ding over. Met mijn zoons,
met al mijn broeders, vrienden, bloedverwanten
kies ik partij en huldig Árjaka!

allen af
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Vijfde tafreel
In het park Pushpakarandaka
CARUDATTA komt op met Maitreya
O, heerlijk park Pushpakarándaka!
De boomen staan als kooplui, bloesems zijn
hun handelswaar, de bijen tollenaars.
MAITREYA
Zet u op dezen platten steen. Hoe edel
is hij van welving en geslepenheid! zij gaan zitten
CARUDATTA
Mijn vriend, waar blijft toch Vardhamánaka?
SLAAF van Carudatta komt op met de draagstoel waarin Arjaka

Zie zoo, hier is het park, laat ik binnengaan. Hé daar, Maitréya!
MAITREYA

Slavinnenzoon, waar zijt ge zoo lang gebleven?
SLAAF

Edele Maitréya, wees niet boos; ik bedacht mij, dat ik het zitkussen had vergeten
en zoo moest ik teruggaan en ben daardoor zoo lang weggebleven.
CARUDATTA

Maitréya, help de jonkvrouw bij het uitstappen!
MAITREYA

Wat? Heeft zij een ketting aan haar voet, dat ze niet alleen kan uitstappen?
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Hij schuift de gordijnen terug Wel, dat is geen jonkvrouw maar een jonkman!
CARUDATTA
Vriend, laat die grappen. Liefde is ongeduldig.
Maar kom, ik wil haar zelf behulpzaam zijn.

ziet Arjaka in den draagstoel
Wie zijt ge?
ARJAKA
Árjaka, de herdersjongen,
die smeekend om bescherming vraagt.
CARUDATTA
Dezelfde,
die door den Koning is gevat? Aan wien
de troon voorspeld is, naar men zegt?
ARJAKA
Dezelfde.
CARUDATTA
Het noodlot zelve heeft u hier gevoerd
onder mijn oogen. Eerder wil ik sterven
dan hem verraden, die bescherming zoekt.
Neem hem den boei af, Vardhamánaka!
SLAAF
Het is geschied, de boeien zijn geslaakt.
ARJAKA
Maar sterkere hebt gij mij omgeslagen,
de banden van den vriendschap.

J.H. Leopold, Verzameld werk

361

MAITREYA tot Carudatta
Ruil maar om,
hij is de boeien kwijt, die wij gaan dragen.
ARJAKA
Heer, zoo gij goedvindt, wensch ik thans te gaan.
CARUDATTA
Ga heen, maar stap niet uit. Ge kunt uw voet,
den pas ontkluisterden, nog nauw bewegen.
Ga met den draagstoel.
ARJAKA
Heer, zooals gij wilt.
CARUDATTA
Gedenk mij in uw woorden.
ARJAKA
Eer vergeet ik
mij zelven dan die mij behouden heeft.
CARUDATTA
En nu, van hier! de wachten loopen rond,
de wegen zijn bezet, voort, voort!
ARJAKA
Tot wederziens! af
CARUDATTA
Nu dit gebeurd is, schijnt het niet geraden
hier lang te blijven. - Werp de boei, Maitréya,
in de oude put, des Konings oog ziet ver.
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Ach, hoe verlang ik naar Vasantaséna,
want er verrijzen booze voorgevoelens
en ramp en onheil kondigen zich aan.

Carudatta en Maitreya af

BEDELMONNIK

komt op met een roode pij in de hand
Tracht goede werken te vergaren,
den wellust vliedt en zijn gevaren,
ontwaakt, wordt wakker bij den trom
van boete doen; de lust gaat om
en steelt naar boozen dievenaard
de werken, die zijn opgegaard.
Wie de vijf zinnen heeft gedood,
en hunne toegangspoorten sloot,
vernietigd heeft zijn onverstand,
zijn lichaam houdt in strengen band,
zijn eigen ikheid af doet sterven,
hij zal het hemelrijk beërven.
Het hoofd geschoren, het gezicht,
en niet de geest?... het is niets uitgericht.
Maar wie den geest heeft kaal geschoren,
hij heeft terecht zijn schedelhaar verloren.

Ik heb deze pij met rooden kleur geverfd, laat ik ze nu gaan uitspoelen in de vijver
van het park.
PRINS achter de schermen

Halt daar, gemeene bedelmonnik, blijf staan.
BEDELMONNIK

O wee, daar is de Koningszwager, Samsthánaka. Omdat één-

J.H. Leopold, Verzameld werk

363
maal een bedelmonnik hem heeft beleedigd, houdt hij iedere anderen, die hij
tegenkomt, aan en laat hem den neus doorboren als een trekstier. Waar zal ik,
verlatene, bescherming zoeken? Laat Buddha zelf dan mijn beschermheer zijn.
PRINS komt op met den Hoveling, die een zwaard draagt

Halt daar, ellendige bedelaar, blijf staan, blijf staan. Ik zal je hoofd verbrijzelen als
een roode radijs op een drinkgelag.
slaat hem.
HOVELING

Zot, het heeft geen pas een bedelmonnik te slaan, iemand die het roode kleed draagt
van de zelfverloochening.
BEDELMONNIK

Heil u, wees mij genadig, leekebroeder!
PRINS

Meester, hoort gij het? Hij scheldt mij uit, hij noemt mij zijn broeder.
Ik, de broeder van dien schooier?
HOVELING

Hij noemt u leekebroeder, dat is toch een lofspraak.
PRINS

Ga door met uw loftuitingen, ga door, monnik.
BEDELMONNIK

Gij zijt een verkorene, gij zijt een der gerechten.
PRINS

Wat? ben ik van koren, en een der gerechten? ben ik een graan-
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schuur, ben ik een schotel of een pottebakker? En waarom ben je hier gekomen?
BEDELMONNIK

Om mijn pij uit te spoelen.
PRINS

Jou vuile bedelaar! In dit mooiste park van allen, dit overschoone Pushpakarándaka,
dat mij geschonken is door mijn eigen zusters man, en in den vijver waar de honden
en de jakhalzen uit komen drinken, waar ik, het pronkjuweel der schepping, het
toonbeeld van mannelijkheid, mij niet waag te baden, daar zul jij je stinkende lompen,
je pij van beschimmelde erwtensoep gaan uitspoelen. Daar heb je ten minste één
slag voor verdiend.
slaat hem
BEDELMONNIK

Eere zij den Buddha!
HOVELING

Wat hebt ge er aan, die stumper te slaan. Laat hem los, laat hem loopen.
PRINS

Nu, wacht dan terwijl ik overleg.
HOVELING

Overleggen? Met wie?
PRINS

Met mijn eigen hart. - Zoontje, mijn hartje, zoontjelief, moet deze monnik gaan of
blijven? ‘Hij moet niet blijven en hij moet niet gaan.’ Meester, ik heb overlegd en
mijn hart zegt...
HOVELING

Wat zegt het wel?
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PRINS

Hij moet niet blijven, hij moet niet gaan, hij moet niet uitademen, hij moet niet
inademen, hier ter plaatse moet hij onmiddellijk neer vallen en worden afgemaakt.
BEDELMONNIK schreeuwt

Eere zij Buddha! bescherming, bescherming!
HOVELING

Laat hem toch gaan.
PRINS

Nu, op één voorwaarde dan.
HOVELING

Op welke?
PRINS

Dat hij het vuil weggooit zonder het water troebel te maken; of neen, dat hij het water
bij mekaar hoopt en dan het vuil troebel maakt.
HOVELING
O, aarde! hoe met dwazen zwaar beladen
zijt ge en dicht begroeid, alsof hun vleesch
uw loofgeboomte en hun beenderstel
de logge klomp van uw gesteente was.

de Bedelmoonik beschimpt den prins door gebaren

PRINS

Wat bedoelt hij?
HOVELING

Hij prijst uw goedheid.
PRINS

Prijs mij, prijs mij een en andermaal!
de Bedelmonnik herhaalt zijn grimassen; af
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HOVELING
O, zomerweelde der volgroeide boomen!
Hun takken zijgen neer, hun overvloed
is uitgestort op alle paden, bloesems
hangen in trossen neer en honigzeem
drupt uit de kelken, aan de oppertwijgen
glanzen de strakke vruchten in den zon
en papegaaien strijken neer en zwelgen
in overdaad van sap, een apenvolk
afgunstig krijschend grist het gouden ooft,
bijt in de wangen, zuigt het druipend vleesch
en spilt de pitten en de wrange schillen.
En zij, de zwijgenden, de forsche reuzen,
door smachtende lianen vastomklemd,
als mannen bij hun vrouw, zoo staan zij roerloos,
wondervervuld, verzonken in genot. Hier is een steen, zet u hier neder.
PRINS
Meester,
Nog altijd denk ik aan Vasantaséna,
als een boosaardig woord, een giftigheid,
zoo zit zij etterende in mijn hart.
HOVELING ter zijde
Hij denkt aan haar, hoezeer ook afgewezen.
De dwaas! zijn onvergolden liefde vindt
rijkdom in derven, voedsel in ontbering.
PRINS
Waar mag Sthaváraka zijn met den draagstoel?
Mijn maag is knorrig, het wordt etenstijd
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en een van onzen stand kan niet te voet
naar huis gaan in de heete uren. Zie,
de middagzon, een boozen aap gelijk,
is nauwlijks aan te zien; de aarde kwijnt.
HOVELING
De runderkudde dommelt in de schaduw
terwijl het gras den tragen mond ontvalt,
de woudgazel slurpt uit de warme poelen,
verlaten ligt de heerweg in de zon
en ook de draagstoel schuilt, vermoed ik, ergens.
PRINS
De zonnesteek doorboort mijn suffend hoofd,
vogels, gevleugelden en pluimgediert,
rust op de takken, warm en hijgend zuchten
de menschen, mannen, lieden en personen
in woning, huis, verblijf en toevluchtsoord.
Meester, nog altijd komt de slaaf niet, meester,
ik wil tot tijdverdrijf iets zingen. hij zingt
Meester,
hebt ge gehoord, wat ik gezongen heb?
HOVELING
Het klonk als engelen in den hemel.
PRINS
Zeker.
Met duivelsdrek, anijs, cyper, komijn,
kruidnagels, suiker, drooge gemberwortel,
en koekoeksvleesch bestrooid met pepergruis
pleeg ik mijn heet verhemelte te streelen,
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hoe zou ik dan niet hemelsch van geluid zijn?
Ach, meester, komt de slaaf nog altijd niet?
SLAAF komt op met den draagstoel, waarin Vasantasena

Ik zit in angst, de zon staat al in het Zuiden, als de Koningszwager maar niet boos
op mij is.
HOVELING

Daar komt de draagstoel.
PRINS

Eindelijk! Sthaváraka, mijn vriend, kom eens hier met den stoel Meester, gij mijn
leeraar, mijn hooggeschatte leeraar, dien ik met eerbied beschouw als mijn
vertrouwden vriend en als mijn meerdere, stap gij het eerst in.
HOVELING

Zooals gij wilt. maakt aanstalten de draagstoel te bestijgen
PRINS

Wat? hebt gij den draagstoel van uw vader geërfd, is het een familiestuk, dat gij het
eerst instapt? Ik ben de eigenaar en ik stap het eerst in.
HOVELING

Maar u zei toch zelf...
PRINS

Ook al zeg ik het, dan moet gij toch zoo beleefd zijn van te antwoorden: Edele, stap
in, als 't u blieft.
HOVELING

Nu dan, Edele, stap in, als 't u blieft.
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PRINS

Juist, zóó zal ik instappen.
hij stapt in, ziet Vasantasena, springt haastig af en valt den hoveling om den hals
Meester, meester, we zijn verloren, we zijn des doods. Er zit een duivel in den
stoel of een dief. Als het een duivel is dan worden we bestolen en als het een dief
is, dan eet hij ons op met haar en huid.
HOVELING

Och wat, hoe zou er een duivel in een draagstoel komen? Uw oog is nog verblind
door het felle licht of een zonnesteek heeft u in de war gebracht.
PRINS

Neen, neen, meester, er zit een vrouw in den draagstoel.
HOVELING

Een vrouw? Kom, laat ik eens gaan zien.
Hij stapt in en ziet Vasantasena, ontsteld, ter zijde

Hoe nu? Komt de hinde tot den tijger? Heeft de zwaan haar blanke gade op het
eiland in den stroom verlaten en zich begeven tot de kraaien? luide Vasantaséna,
dat is niet gepast noch voegzaam, eerst hem hoogmoedig te versmaden en nu van
wege het geld en omdat uw moeder het wil...
VASANTASENA

Neen, neen, door een verwisseling der draagstoelen ben ik hier gekomen;
bescherming, bescherming!
HOVELING

Wees onbevreesd, ik zal hem wat wijs maken. - Heerschap, jongemensch, het ís
waar, er zit een duivel in den draagstoel.
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PRINS

Hoe komt het dan, dat hij u niet heeft opgegeten?
HOVELING

Wie kent den duivel en zijn kuren? Maar zouden we niet te voet naar de stad gaan
langs de buitenplaatsen?
PRINS

Mij wel. Sthaváraka, slaaf, breng de draagstoel naar huis. - Maar neen, wacht eens,
wacht eens even. Voor het oog van Goden en Brahmanen zal ik te voet gaan?
Neen, neen, ik ga met den draagstoel. Dan zullen ze mij van verre ziende zeggen:
‘Daar gaat de Koningszwager, de groote Heer!’
HOVELING ter zijde

Vergift is kwaad tot medicijn te maken, toch wil ik het beproeven.
luide Jongmensch, Vasantaséna is hier gekomen om u te ontmoeten!
VASANTASENA terzijde

Dat verhoede de hemel.
PRINS
Komt ze om mij, den menschgeworden God?
HOVELING
Zij komt om u.
PRINS
O, ongekend geluk!
Ik heb haar kort geleden boos gemaakt,
nu zal ik haar te voeten vallen, smeeken,
klagen met zoete stem: jonkvrouw, excuus!
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HOVELING
Een prachtig plan.
PRINS
Meester, let op mijn voetval!
nadert Vasantasena
Moedertje, zusjelief, verhoor mijn bede!
Zie mij, grootoogige, aan uw voeteneind,
tweebeenige, tienteenige, ik heb
u in uw eer getast, uw toorn gekitteld,
vergiffenis, verstoot uw dienaar niet!
VASANTASENA
Ga heen, onwaardig spreekt ge, weg van hier!

stoot hem met de voet
PRINS toornig
Dit hoofd, gekust door maatje en papaatje,
dat voor de Goden zelfs niet buigen zal,
wordt als een kreng met voeten weggestooten!
Sthaváraka, waar komt die meid vandaan?
SLAAF
Bij 't huis van Carudátta hield ik stil
om het gedrang der menschen. Onderwijl
zal bij vergissing ze zijn ingestapt.
PRINS
Wat? bij vergissing? niet om mij te zien?
Er uit! Vlug uit den draagstoel! Carudátta,
den bedelaar, den schooier zoekt gij op
en in míjn draagstoel! Uitgestapt, slavin!
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VASANTASENA terzijde
‘Den eedlen Carudátta zoekt gij op’
zoo zegt hij. O, hoe streelend, hoe vereerend
is mij dat woord. Thans kome wat er wil.
PRINS
Met eigen handen, met tien lotosvingers
haal ik u bij uw haren uit den stoel.
HOVELING
Laat haar met rust! En gij, Vasantaséna,
Stap uit, ik zal u helpen.

Vasantasena stapt uit en blijft terzijde staan
PRINS er zijde
Was mijn woede,
ontstoken reeds door haar hooghartig woord,
nu is die door haar voeten aangewaaid
tot vol uitslaande vlam. Ter dood, ter dood
met de slavinnendochter.
luide
Meester, zeg,
hebt ge in een mantel trek, met breede franje
afhangend en versierd met honderd tressen,
of in gebraden vleesch, hè hè, hè hè? bootst smakken na
HOVELING
Hoe zoo?
PRINS
Bewijs me een dienst.

J.H. Leopold, Verzameld werk

373

HOVELING
Met groot genoegen
als het geen misdaad is.
PRINS
Geen sprake van,
wel neen, welneen. Zeg, meester, maak gij even
die danseres van kant!
HOVELING
Die jonge vrouw,
sieraad der stad, van af komst bajadere,
maar niet van aard uit bajaderenstand?
Als ik haar om zou brengen, welke boot
zet mij dan over naar het volgend leven?
PRINS
Den boot zal ík bezorgen. Buitendien,
wie ziet het hier in deze eenzaamheid?
HOVELING
De Goden zien het, de tien hemelstreken,
de maan en vlammende van toom de zon,
de wind, de hemel en het hart hier binnen,
de aarde ziet het, die ons werk aanschouwt.
PRINS
Dek dan den grond toe met een mantelslip,
voor ge begint.
HOVELING
Vervloekte zot, zwijg stil!
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PRINS ter zijde
De oude man is bang. Ik zal den slaaf
bepraten.
luid Zeg, mijn vriend, Sthaváraka,
ik geef je een armband.
SLAAF
en ik zal ze aandoen.
PRINS
een gouden stoel
SLAAF
ik zal er op gaan zitten.
PRINS
de kliekjes van het maal
SLAAF
ik zal ze eten.
PRINS
ik maak je opperslaaf
SLAAF
ik zal een Heer zijn.
PRINS
eerbiedig dan mijn woord
SLAAF
ik zal het doen,
als het geen misdaad is.
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PRINS
Niet in het minste,
vermoord Vasantaséna.
SLAAF
Heer, genade!
door mij onedele is die edele vrouw
slechts bij vergissing naar het park gevoerd.
PRINS
Wat? slaaf, heb ik ook over u geen macht?
SLAAF
Over mijn lijf, niet over mijn geweten
Genade, Heer! zie, ik ben bang.
PRINS
Waarvoor?
ge zijt mijn slaaf toch. Waarvoor zijt ge bang?
SLAAF
Heer, voor het volgend leven.
PRINS
Wat bedoelt ge?
SLAAF
De uitkomst, Heer, van goede en slechte daden.
PRINS
Hoe is van goede de uitkomst?
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SLAAF
Zooals gij,
Prachtig van goud en sieraad.
PRINS
En van slechte?
SLAAF
Die is als ík ben, zwoegend en gedoemd
het brood van anderen te eten. Heer,
een misdaad doe ik niet!
PRINS
Wat? wil je niet? slaat hem
SLAAF
Zal ik uit dit onwaardig slavenleven
ingaan tot nog ellendiger bestaan?
Heer, sla mij dood! een misdaad doe ik niet!
HOVELING
Goed zoo, Sthaváraka! O, zinloos toeval,
dat jij de slaaf en hij de heer moet zijn!
PRINS ter zijde
De oude sul is angstig voor de zonde,
de slaaf vreesachtig voor een nabestaan,
maar ik, de Koningszwager, god op aarde,
ik ben voor niemand bang.
luide
Slavinnenzoon,
ga weg van hier en neem den draagstoel mede.

J.H. Leopold, Verzameld werk

377

SLAAF
Zooals u wilt.
tot Vasantasena
Jonkvrouw, al wat ik kon,
heb ik gedaan; thans is mijn macht ten einde.

af met den draagstoel
PRINS ter zijde
Ik heb een middel klaar. Den ouden sukkel
stuur ik met een verzonnen reden weg
en dood dan zelf Vasantaséna. luid
Meester,
meester, zeg, dacht ge inderdaad, dat ik,
geboren uit een zoo beroemd geslacht,
die daad zou doen? ik zei dat alles maar,
om haar gedwee te maken. Zie, ze schaamt zich
voor derden en ze is onhandelbaar
door uw aanwezigheid. Laat ons alleen.
HOVELING ter zijde
Zou slechts mijn bijzijn haar weerhouden? Zoekt
de liefde eenzaamheid?
luid
Zie, Heer, ik ga.
VASANTASENA

grijpt den hoveling bij den slip van zijn kleed
Ik zeg u toch, ik zoek bescherming!
HOVELING
Vrees niet,
vrees niet, Vasantaséna! ik verlaat
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u slechts voor kort. - Jongmensch, Vasantaséna
wordt in uw handen als een pand gelegd.
PRINS hoonend
en in mijn handen zal ze blijven, dat beloof ik.
HOVELING
In waarheid?
PRINS
Ja, in waarheid. ter zijde
Tot hij weg is
speel ik den smoorlijke. hij plukt bloemen en tooit zich
O, Vasantaséna!
HOVELING ter zijde
Kijk, welk een teeder minnaar, vleiend, smachtend
en vol bezorgdheid. Kom, ik ben gerust. af
PRINS
Vasantaséna!
Ik zal u goud, ik zal u sieraad geven,
de liefste noemen, uitgelezen taal,
en zie, mijn hoofd, mijn Koninklijke tulban,
ik wil ze u ten voeten leggen. - Wat?
jij wilt mij niet? O, heet begeerlijke,
bedwelmende, onweerstaanbare, wat meent ge,
zijn wij van hout, wij mannen, of van steen?
VASANTASENA
Bronwel van laagheid, poel van vuile lusten,
die hier met geld mij om te koopen tracht,
wat dacht gij? dat de honigbij verliet
den marmerkelk der zuivre lotosplant?
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Ik heb den rijken mangoboom genoten
en mag den dorren pijnboom niet.
PRINS
Slavin!
Die bedelaar wordt mangoboom voor u
en ik een pijnboom? als ge mij beschimpt,
denkt ge aldoor aan den schooier Carudátta?
VASANTASENA
Hoe zou ik niet? hij woont diep in mijn hart.
PRINS
Diep in uw hart? Pas op, dan zal ik daar,
diep in uw hart, hem met uzelf verworgen,
wacht, minnares van den berooiden koopman!
VASANTASENA
O zeg nog eens, nog eens dat zalig woord,
ja, minnares van den berooiden koopman!
PRINS
Waar blijft hij nu, uw lieve Carudátta,
en komt u niet te hulp?
VASANTASENA
Dat deed hij zeker,
als hij mij zag.
PRINS
Was hij een God, een zoon
van Hemelingen, een roemruchte held,
een fabelwezen, ongekend van kracht,
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hij zou niet kunnen hindren, dat mijn handen
u hier verwurgen.
VASANTASENA
Moedertje, waar zijt ge?
Waar zijt ge toch? O, liefste Carudátta,
nog voor ons beider wenschen zijn vervuld,
word ik hier omgebracht! Ik roep om hulp,
te hulp! maar neen, ik wil niet schreeuwend sterven,
eere den eedlen Carudátta!
PRINS
Wat?
Nog altijd noemt zij dien vervloekten naam? wurgt haar
Denk je nog aan hem, slet? denk je nog aan hem?
VASANTASENA
Eere den eedlen Carudátta!
PRINS
Sterf
Slavinnendochter! Vasantasena valt bewusteloos neer
Zie, daar ligt ze neer,
die korf vol zonden, die verzamelplaats
van ontucht, hitte en losbandigheid,
gekomen om haar wulpschen zoetelief,
genomen door een ander, door een hooghartstochtlijk
medeminnaar, in wiens arm
zij is bestorven van vervoering. - Zie,
de trotsche is in een oogwenk neergeveld,
en door mijn adem is zij uitgeblazen
als schijnsel van een lamp. O, vader, moeder,
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helaas! dat ge niet meer beleven moogt
uw zoon's manmoedigheid en heldendaden!
HOVELING komt op, ter zijde
De vlucht der vogels zegt niets goeds en vrees
verwart mijn denken. luid
Heer, waar is het pand?
PRINS
Het pand?
HOVELING
Vasantaséna.
PRINS
Weggegaan.
HOVELING
Waarheen?
PRINS
Naar rechts, naar links, naar alle kanten.
HOVELING
Wartaal is wat gij zegt en het verschrikt
mijn angstig hart.
PRINS
Stel dan uw hart gerust,
ik zweer het, meester, bij uw hoofd en voeten,
ze is vermoord!
HOVELING ontsteld
Gij zegt: vermoord?
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PRINS
Gelooft ge
mijn woorden niet? Zie hier mijn daden dan:
de heldendaden van Samsthánaka!
HOVELING
bij de doodgewaande Vasantasena, droevig
De stroom der liefelijkheid is heengevloeid,
de vreugde is geslonken tot haar bron
en de rivier, met eilanden van lach,
met oevers van geluk, is weggeborgen
in haren oorsprongschoot. Ai zie, de lust
en hartstocht onzer oogen, edel spel
onzer gedachten, kroning onzer blijdschap,
troost onzer droefheid, het is al verloren,
verloren Kama's minnemarkt, waarop
als kostelijke koopwaar opgehoopt
deemoed bij adel, eer bij schoonheid lag.
Helaas, helaas, om welk armzalig doel,
heeft hier een booswicht deze schuldelooze
geschonden, deze schutsgodin der stad?
PRINS
Ik geef u goudgeld en ook kopergeld,
en lekker eten, honderden van dingen,
mijn trouwe vriendschap en ruimschoots een aandeel
in dit stout waagstuk van Samsthánaka!
HOVELING
Dat blijve eigendom van u alleen!
Lach niet! voortaan is enkel vijandschap
en haat en afschuw tusschen ons, vervloekt
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is alle vriendschap en ik laat u achter
veracht en afgewezen als een boog,
die slap en nutteloos wordt weggeworpen.
PRINS nadert vleiend
Kom, meester, wees niet driftig, kom, wij gaan
te samen naar de stad; ik weet een vroolijk
en dolpleizierig dobbelhuis, ga mee.
HOVELING
Raak mij niet aan, bandiet!
Vasantaséna!
O, dat gij in het volgende bestaan
in al uw vroegere luister wierdt herboren,
maar niet in vroegeren stand, maar als een kind
van onbevlekt geslacht, door zorgende ouders
beschermd, bewaard in welbehoede jeugd!
wil gaan
PRINS
Waarheen? Waar vlucht ge heen, jij moordenaar,
die in mijn park Pushpakarándaka
die vrouw vermoord hebt? Vriendlief, gij gaat mee
en zult uw loon ontvangen van mijn zwager!
HOVELING
Ah zoo, was dat uw plan? Wacht, schurk!
trekt zijn zwaard
PRINS bevreesd wegloopend
Meester!
wanneer ge bang zijt, ga dan, ga gerust!
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HOVELING
Gaan zal ik, ja, maar niet waarheen gij denkt.
Ik ga naar waar mijn andre vrienden zijn,
waar alle edelen zich samen vinden,
naar Árjaka den Koning! af
PRINS
Loop rechtstreeks
in uw verderf!... De meester is verdwenen,
den slaaf, den tweeden medeweter leg ik vast
in boeien op den omgang van den toren,
zoo wordt door allen het geheim bewaard,
of deze hier moest spreken? Vasantasena beziende
Neen, geen nood,
zíj is voor goed verstomd. Kom, met mijn mantel
dek ik haar toe. Of neen, hij is met teeken
en naam gemerkt... met deze dorre blaren,
verworpelingen van den wervel wind,
met zulk een lijkkleed wordt zij toegedekt. - doet aldus
En thans naar het gerechtshof om terstond
een sluwe aanklacht op te laten schrijven:
Terwille van haar geld heeft Carudátta,
de koopmanszoon, een jonge bajadere
Vasantaséna met zich mee gelokt
naar 't oude park Pushpakarándaka
en heeft haar daar gegrepen en vermoord.
Zoo is het goed bedacht en uitgerekend
tot Carudátta's ondergang. hij wil gaan
O, wee!
Waarheen ik ga, komt overal die monnik,
die duivel met zijn roodgedoopten pij,
mij tegemoet. Hoe kom ik weg? Welaan,
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over dit brokstuk ingestorten muur
spring ik met een verheven sprong als Hamman
de apenkoning en zweef triumfeerend
en vliegensvlug door 't ongemeten ruim!

hij springt over een stuk muur. Af
BEDELMONNIK komt op

Mijn mantel heb ik uitgespoeld; zal ik ze nu aan een tak te drogen hangen? Dan
halen de apen ze weg. Of uitspreiden op den grond? Dan wordt ze vuil van het stof.
Wacht, ik zal ze hier neerleggen, op deze hoop droge blaren. Doet aldus Eere den
Buddha! gaat zitten. Kom, ik zal de woorden der wet opzeggen:
Wie de vijf zinnen heeft gedood
en hunne toegangspoorten sloot,
vernietigd heeft zijn onverstand,
zijn lichaam houdt in strengen band,
zijn eigen ikheid af doet sterven,
hij zal het hemelrijk beërven.

Maar hoe kan ik denken aan hemel en zaligheid, zoolang ik die dienares van Buddha
den dienst niet heb vergolden, die zij mij heeft aangedaan door mij voor tien
goudstukken los te koopen uit de handen van den speelbankhouder; sedert dat
oogenblik beschouw ik mij als haar slaaf en eigendom. Vasantasena komt tot
bewustzijn. Wat zucht daar onder die blaren? Mijn mantel heeft ze zeker vochtig
gemaakt, dat zij trillen als vleugelen en als veeren. Maar neen, er komt een hand
te voorschijn, een vrouwenhand, met ringen en juweelen. Het is of ik ze ken! Laat
ik eens nader zien. Hij woelt de blaren op. Zij is het, zij is het, de dienares van
Buddha! Vasantasena verlangt te drinken. Zij vraagt om water. Wat zal ik doen? De
vijver is te ver af; wacht ik zal mijn
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pij boven haar uitwringen. doet aldus. Vasantasena tot bewustzijn gekomen richt
zich op
VASANTASENA
Wie zijt gij, edele?
BEDELMONNIK
Herinnert zich
de dienares van Buddha niet meer mijner,
dien zij heeft losgekocht voor tien soevarna's?
VASANTASENA
Uw aangezicht is mij bekend, uw woorden
versta ik niet, ach ware ik toch gestorven!
BEDELMONNIK
Zuster in Buddha, welk een vreemde wensch!
VASANTASENA moedeloos
Een wensch wel passend aan een bajadere.
BEDELMONNIK
Sta op, sta op, dienstmaagd van Buddha, richt u
omhoog aan deze hangende liane.
Buigt een liane neer, Vasantasena grijpt haar en staat op
Ginds in het klooster woont een vrome vrouw;
als zij u heeft verkwikt met lafenis,
zult gij gesterkt weer huiswaarts kunnen keeren.
Ga zachtjes, zachtjes dan, dienstmaagd des Heeren!
Een jonge vrouw, een bedelmonnik, o!
hoe groot een aanstoot voor het oog der wereld.
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Wie hart en mond en zinnen kan bedwingen.
hij blijft onaangetast van aardsche dingen,
Paleis noch scepter heeft voor hem bestand,
De Eeuwigheid ligt veilig in zijn hand!
allen af
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Derde bedrijf
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Zesde tafreel
Gerechtszaal
Op de estrade der rechters wacht de bode op het binnenkomen van het gerechtshof.
Onder het volk, dat komt om aanklachten in te dienen, de prins Samsthanaka in een
schitterend kleed
PRINS
Gebaad in water, vloeistof, vocht en nat,
heb ik in park en bosch en woud gezeten
bij vrouwen, meisjes, maagden, jongedochters,
fier op de pracht en welstand van mijn leden.
Ik draag mijn haar in krullen, in een vlecht,
gekuifd, loshangend of in schommellokken,
wiss'lend, afwiss'lend, nu eens dit dan dat,
een geestige onrust en een speelsch vernuft
zoo ben ik, ik de prins Samsthánaka. Ik heb, als wormen in een lotosknop,
gezocht naar leegte en leegte ook gevonden,
hier in mij zelf. Wie was het, wie ook weer,
die ik de schuld wou geven van dit dwaas,
dit jammerlijk bedrijf?... Ik weet het thans.
Op Carudátta wordt het afgeschoven,
Zijn armoe doet ook een verzonnen kwaad
terstond geloof en gretigen ingang vinden.
De zetels staan gereed, de rechters komen,
Hier zet ik mij en wacht een oogenblik.
BODE
De heeren rechters zullen zitting nemen!

Rechters met gildemeester, griffier en anderen komen op
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RECHTER
Gij, Heeren Gildemeester en griffier!
Bezwaarlijk is het ambt des rechters, gansch
in de gedachten, in de handelingen
van anderen vervat, afhankelijk
van wisselvalligheid, dat af moet gaan
op des gedings verwarring; onbewezen
vermoedens worden voorgebracht; verzwegen
de eigen schuld; voorliefde, vijandschap
doorvlamt het woord en hitte van den strijd,
waar samenstaat in hachlijken balans
partij, tegenpartij, belangendienst,
invloed en vorstengunst. En valt ten laatste
het scheidend vonniswoord, dan is gemeenlijk
elk der gedaagden gram en onvoldaan
en niemand prijst het oordeel van den rechter.
En toch, hoe veel verlangend is zijn ambt!
Het wetboek moet hij kennen, alle paden
van de ontduiking weten na te gaan,
zijn woord moet treffend zijn, hij zelf gelaten
bij vriend en vijand eender van gedrag,
den boozen schrik, den zwakken toevluchtshaven,
den grooten ontoegankelijke rots,
voor hun beloften doof, onaangerand
door vreesbedreigingen ook van den troon,
en eindelijk niet tot een wetsverklaren
en tot der rechtspraak uiterlijken gang
en regelmatigheid zich zelf bepalend
maar innerlijk verband en samenhang
in alles nagaand, met zijn hart aanvaardend
der dingen heiligste waarachtigheid.
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GILDEMEESTER
Ook in de hoogste deugden zijn gebreken
en in het maanlicht zelf is duisternis.
RECHTER
Bode, ga thans en vraag met luider stem,
wie er een aanklacht in te dienen heeft.
BODE tot het volk
Het hoog gerechtshof kondigt af en vraagt,
wie er een aanklacht in te dienen heeft.
PRINS
Ik, man van aanzien, ik, een god op aarde,
ik, prins Samsthánaka, de Koningszwager,
ik wensch hier zelf een aanklacht in te dienen.
BODE tot den rechter
De prins Samsthánaka komt met een aanklacht.
RECHTER
De prins als eerste? Dat verkondigt onheil
als zonsverduistering bij vroegen morgen.
tot de bode
Zeg, dat hij voorkomt.
BODE tot den prins
Heer, de rechtbank wacht u.
PRINS
Míj gaat het wel; of ik dat ú zal wenschen,
staat ter beschikking van mijn willekeur.

J.H. Leopold, Verzameld werk

392

RECHTER ter zijde
Een kiesche groet.
luide Gelieve plaats te nemen.
PRINS
De grond behoort aan mij en ik neem plaats
waar mij behaagt,
tot den griffier hier
legt zijn hand op het hoofd des rechters hier
zet zich op den grond hier ga ik zitten.
RECHTER
Hebt gij een aanklacht?
PRINS
Ja.
RECHTER
Van welken inhoud?
PRINS
Vergun, dat ik het fluistere in uw oor.
Ik ben geboren uit zeer hoog geslacht,
mijn vader is schoonvader van den Koning;
de Koning is een schoonzoon van mijn vader;
ik ben de zwager van den Koning; hij,
de Koning, is mijn zusters man.
RECHTER
Dat alles
is ons bekend en niet ter zake dienend.
Geboorte geldt hier niet; de vetste grond
draagt soms het meeste onkruid. Zeg uw aanklacht.
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PRINS
Ik spreek. Ook als ik iets misdreven had,
laat mij de Koning ongestraft. Welnu,
hij dan, mijn zusters echtgenoot, hij heeft
uit overgroote liefde aan mij geschonken
het schoone park Pushpakarándaka
om er te wandlen, rond te gaan, te spelen.
Ik kom er dagelijks en zie er toe
of er gewied wordt en gesnoeid, tot dat
door noodlot's toedoen ik er moest ontmoeten
het lichaam van een vrouw, het doode lijk.
RECHTER
Is het bekend, wie de ontzielde was?
PRINS
Hoe zou het niet? Het pronkjuweel der stad,
een vrouw met kostbaarheden volgehangen,
met goud en sieraad overladen. Hoort!
terwille van haar geld is onverhoeds
Vasantaséna in het eenzaam park
vermoord, verwurgd door onbekenden dader,
maar niet door mij...
na half te hebben uitgesproken legt hij zijn hand op de mond
RECHTER
O, droevig plichtverzuim
der stadsbewakers! - Gildemeester, schrijver,
gij hebt het ook gehoord: maar niet door mij.
Laat dat voorloopig worden opgeteekend.
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PRINS ter zijde
O wee! zooals een al te gretig eter
verslik ik mij aan eigen gulzigheid.
luid Griffier, ik heb gezegd: door mij gezien,
maar niet door mij vermoord. Waartoe dat schrijven?
hij verscheurt het protokol
RECHTER
Hoe weet gij, dat zij om haar geld gewurgd is?
PRINS
Dat weet ik uit haar opgezwollen hals
en het gemis van voet- en vingerringen.
GILDEMEESTER
Volkomen juist.
PRINS ter zijde
Goddank, ik ben herleefd.
RECHTER tot den bode
Ga, roep de moeder van Vasantaséna.
BODE tot het volk
De moeder van Vasantasena!
tot de moeder van Vasantaséna
Volg mij,
de rechtbank wenscht uw tegenwoordigheid.
MOEDER
Heil u, achtbare Heeren des gerechts!
RECHTER
Dank, moedertje.
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PRINS
Dank, oude koppelaarster!
RECHTER
Zijt gij Vasantaséna's moeder?
MOEDER
Zeker.
RECHTER
Waar is uw dochter?
MOEDER
Bij een vriend in huis.
RECHTER
Hoe heet die vriend?
MOEDER ter zijde
Dat gaat toch al te ver.
luid Al is men rechter, zoo iets vraagt men niet.
RECHTER
Niet ik, maar het geding zelf vraagt het u.
GILDEMEESTER
Er steekt geen kwaad in, zeg het ons gerust.
MOEDER
Hoe? het geding? welnu dan, heeren rechters,
De koopman Carudátta is zijn naam,
bij hem geniet mijn kind haar jonge jaren.
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PRINS
Gij hoort het! laat dat worden opgeteekend!
Den koopman Carudátta klaag ik aan.
GILDEMEESTER
Dat hij haar vriend is, is toch geen vergrijp.
RECHTER
Laat men den koopman Carudátta roepen.
BODE tot het volk
De koopman Carudatta, de Brahmaan!
achter de schermen herhaald
CARUDATTA komt op, ter zijde
Is 't uitgekomen, dat ik Árjaka
den herder met mijn draagstoel heb gered?
De vogels schreeuwen, trillen doet mijn oog
en dwars kroop er een giftslang op den weg.
BODE
Heer, wil mij volgen naar het hoog gerecht.
RECHTER ter zijde
Zoo is het aangezicht der zonde niet.
CARUDATTA
Heil u, achtbare rechters en beambten!
RECHTER
Wees welkom. Bode, zet een zetel neer.
PRINS
Wel ja, een zetel voor den moordenaar.
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RECHTER
Wij wenschen, edele Carudátta, dit te weten:
is u de dochter dezer oude vrouw
wellicht bekend?
CARUDATTA
Van welke oude vrouw?
RECHTER
Van deze hier.
CARUDATTA tot Vasantasena's moeder
Eerbiedig groet ik u.
MOEDER
Mijn zoon, ik wensch u allen voorspoed.
ter zijde Waarlijk,
mijn meisje weet haar keuze goed te doen.
RECHTER
Spreek, is de bajadere uw vriendin?
Carudatta zwijgt beschaamd
PRINS
De valschaard zwijgt uit angst. Hier staat een man,
een hooggeborene, die weet te spreken.
RECHTER
De zaak is vol verstoring. Laat uw schaamte
zijn afgelegd, zoo eischt het het geding.
CARUDATTA
Heb ik een rechtsgeding? met wie?
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PRINS op hoogen toon
Met mij!
CARUDATTA
Met ú? Het valt mij moeilijk dát te dragen.
PRINS
O, moordenaar, gij hebt Vasantaséna,
die was getooid met honderde juweelen
met eigen hand gedood en nu ontkent ge
en loochent het, bedrieger, die gij zijt.
CARUDATTA
Al wat gij zegt, is onzin.
RECHTER
Edele,
genoeg van hem; zeg ons de waarheid, is
Vasantaséna uw vriendin?
CARUDATTA
Zij is het.
RECHTER
Waar is zij thans?
CARUDATTA
Zij is naar huis gegaan.
GILDEMEESTER
Naar huis gegaan? Wanneer? In wiens gezelschap?
CARUDATTA
Zij is naar huis gegaan; meer weet ik niet.
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PRINS
Naar 't oude park Pushpakarándaka,
daar heeft hij ze gebracht en om haar geld
gewurgd met eigen handen en nu zegt hij:
ze is naar huis gegaan.
CARUDATTA
Onsamenhangend
en ongerijmd, verward en tegenstrijdig
is uw verhaal en het weerlegt zich zelf.
RECHTER tot gildemeester en griffier
Der bergen top te tillen in zijn hand,
den wind te grijpen en de wereldzee
dwars te doorvaren, het is even licht
als dezen hier, den eedlen Carudátta,
van misdaad te betichten. Zie hem aan
en zeg, is dat het uiterlijk der zonde?
PRINS
Te hulp, te hulp! Hier wordt de wet verkracht!
RECHTER streng
Zot, scheer u weg! gij waagt het hier te spreken
van wet en wetsverkrachting en uw tong
is nog niet weggeschrompeld in uw mond?
Gij ziet den middagzon in 't aangezicht
en nog vergaan uw oogen niet? Gij steekt
uw hand in vuur en vlammen en zij valt
níet brandend af? Gij waagt het Carudátta
zijn goeden naam te ontstelen en de aarde
verslindt u niet het eigen oogenblik?
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Hij, die de schatten aller oceanen
te saam verworven had, zoodat de zee
alleen haar eb en vloed, haar leege daling,
haar vruchtelooze stijging over had,
en die die weelde en ongetelde rijkdom
aan anderen om niet heeft weggeschonken,
hij zou een daad, die door een vijand zelfs
verafschuwd wordt, moedwillig gaan bedrijven
om geld? om geld?
PRINS schreeuwt
Hier wordt de wet verkracht!
MOEDER
Ellendeling! hij die daar staat, hij heeft,
toen hem een kistje goud, een onderpand
ontstolen was, daarvoor een parelsnoer,
het puik der oceanen aangeboden,
zijn laatst bezit en om een poover geld
zou hij nu zóó icts doen? weenend
Mijn kind, mijn dochter,
waar zijt ge? ach, kom hier! waar blijft ge toch?
BODE
De hoofdman van de stadswacht, Víraka!
RECHTER
Wees welkom, Víraka. Wat brengt u hier?
VIRAKA
Ik groet de Heeren van het hoog gerechtshof!
Toen na de vlucht des herders Árjaka
ik acht gaf den ontkomene te vangen,
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en er een draagstoel kwam met toegesloten
gordijnen, die ik onderzoeken wilde,
toen ben ik door Candánaka, den hoofdman,
getrapt, geschopt en met den voet getreden.
Ziedaar mijn klacht. Aan u thans de beslissing.
RECHTER
Weet gij, van wie de draagstoel was?
VIRAKA
Welzeker.
Van dezen hier, den eedlen Carudátta.
‘Vasantaséna is er in, zij gaat,
naar 't oude park Pushpakarándaka
tot haar beminde’ aldus sprak de voerman.
PRINS
Hoort gij het andermaal, o Heeren rechters?
RECHTER ter zijde
Verduistering bedekt de blanke maan,
De oever stort en troebel wordt het water.
luide Uw zaak zal worden onderzocht. Maar thans
nog dit: heeft soms de manschap van de wacht
in 't oude park Pushpakarándaka
het lijk gevonden van een vrouw?
VIRAKA
Wij vonden
het voetpad opgewoeld, bloemen en gras
geknakt en stukgetreden; op den grond
de flarden van een lijfdoek en een tres
lang vrouwenhaar.
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RECHTER
Wij weten thans genoeg,
en danken u ten zeerste. Gij kunt gaan.
Viraka af
CARUDATTA ter zijde
Zooals op bloesems bij hun eerst ontluiken
een zwerm van bijen dorstende zich stort,
zoo vallen ramp en tegenspoed bij drommen
dicht op mij neer; is eens de scheur ontdekt,
dan dringt het onheil onweerstaanbaar binnen.
RECHTER
Spreek, Carudátta, zeg ons thans de waarheid.
CARUDATTA
Wat een boosaardig man, verblind door afgunst,
verhit door hartstocht en belust op moord,
met valschen toeleg heeft in een gezet,
wordt dat voetstoots geloofd en aangenomen?
Ik, die geen bloesemtak, die geen liane
omlaag zou halen, gretig naar den bloem,
ik zou het zachte, lange vrouwenhaar,
glanzend als bijenvleugels, met mijn handen
gaan plunderen? Ik zou een teere vrouw
weerloos en weenend, driftig aan gaan grijpen
en wurgen in den jammerenden keel?
PRINS
Wordt hier gerechtigheid gedaan en mag
die schurk nog op zijn zetel blijven zitten?
RECHTER
Bode, gij hoort het woord des prinsen.
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CARUDATTA
Rechter,
bedenk wel wat gij doet!
verlaat den zetel op uitnoodiging van den bode en gaat op
den grond zitten
PRINS
danst van vreugde en gaat op den zetel van Carudatta zitten
ter zijde Zie zoo, het kwaad
door mij gedaan, is op hem neergekomen
en ik kom op zijn eereplaats terecht.
luid Wel, Carudátta, zie mij nu eens aan
en zeg het maar: ze is door mij gedood.
CARUDATTA
Nog eens, o rechters, wat wraakgierigheid
en haat verzonnen heeft en uitgedacht,
wordt dat geloofd en blindlings aangenomen?
ter zijde Helaas, Maitréya, welk een onheilsdag!
Ach, Rohaséna, kind dat speelt en dartelt
en lacht in onschuld bij de schuld des vaders!
Ik heb Maitréya naar haar huis gezonden
om de juweelen door haar neergelegd
in 't speelgoed van mijn kind terug te brengen.
Waar mag hij blijven?
MAITREYA komt op, ter zijde
Er gaat een vreemd gerucht. Het zeggen is,
dat Carudátta voor den hoogen rechter
gedaagd en opontboden is. Voorzeker
geldt het een zaak van ongewoon gewicht.
luid Heil u, mijn vriend! Hoe ziet ge zoo ontsteld?
Wat legt men u ten laste?
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CARUDATTA
Ik immers, zwelgend in verdorvenheid
en onbekommerd om mijn eeuwig leven,
ík heb een vrouw of liever de godin
der liefde zelf... het overige zegt deze.
MAITREYA
Wát? Wát?
CARUDATTA fluistert hem wat in
Zoo is het.
MAITREYA
En wie durft dat zeggen?
CARUDATTA
Niet deze hier, het noodlot zelf, bij monde
van hem, draagt tegen mij die aanklacht voor.
MAITREYA
En zegt ge niet: ze is naar huis gegaan?
CARUDATTA
Het ís gezegd, maar door de vijandschap
en de vervolging van mijn booze noodlot
wordt het niet aangenomen.
MAITREYA
Heeren Rechters!
Een man, een burger, door wien Ujjayíni
versierd is met gebouwen, kloosters, tuinen,
godshuizen en gedrenkt met watervijvers
en springfonteinen, zulk een medeburger
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zou om der wille van een schamel geld
een daad gaan doen, verfoeid, vervloekt in deze,
ter eeuwigheid verdoemd in de andere wereld?
Wel, Koninklijke prins, Samsthánaka,
opborrelende bron van lastertaal
en geile aap met klatergoud behangen,
zeg nóg eens in mijn aangezicht, wat zou
mijn vriend misdreven hebben?
PRINS
Houd uw mond!
met Carudátta heb ik een geding
en niet met u.
MAITREYA
Wacht, koppelaarsterzoon,
Hier met mijn stok, krom als jouw slinksche streken,
sla ik je hoofd in duizend gruizels!
PRINS
Wat?
jij kraaipootschedelkop! wou jij mijn hoofd,
het hooggezalfde, met jouw vuile handen
benaderen? Pas op, slavinnezoon,
kwajongen van Brahmaan! Zij vechten en uit den gordel
van Maitreya vallen de sieraden van Vasantasena
O, ziet, o ziet
de kostbaarheden van Vasantaséna,
het bloedgeld, loon en oorzaak van den moord!
De rechters blijven allen met het hoofd naar omlaag gewend
CARUDATTA ter zijde tot Maitreya
Deze juweelenschat, door noodlot's toedoen
uw ríem ontvallen, brengt ook ons ten val.
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MAITREYA
Verhaal de gansche toedracht toch!
CARUDATTA
Mijn vriend,
zwak is het oog des Konings, niet doordringend
de werkelijkheid; een woord, dat geen geloof
noch ingang vinden kan, voegt aan den dood
slechts smaad en schande toe.
RECHTER
Helaas, helaas,
een ongeluksgesternte is opgegaan!
GILDEMEESTER
tot de moeder van Vasantasena
Vrouwtje, is dit het sieraad van uw dochter?
MOEDER
Het lijkt er op, hetzelfde is het niet.
PRINS
Bedriegster, met uw oogen zegt ge ja,
al zwijgt uw mond.
MOEDER
Laat mij met rust, schavuit!
RECHTER
Behoort dit goud aan ú toe, Carudátta?
CARUDATTA
Neen, neen.
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RECHTER
Aan wie dan?
CARUDATTA
Aan Vasantaséna.
RECHTER
En komt het uit uw huis?
CARUDATTA
Bij mij uit huis.
RECHTER
Zeg thans de waarheid, Carudátta! Zie,
waarheid, het zijn twee enkele syllaben,
maar al ons zielsheil is er in vervat.
CARUDATTA
Ik ken het goudwerk niet, ik heb het nooit
gezien, het hoort Vasantaséna toe,
zie daar al wat ik weet en ook nog dit,
dat het bij mij uit huis komt.
RECHTER
Carudátta,
zeg thans de waarheid nog, vóór dat de zweep,
met felle slagen op uw lichaam vallend,
de hulsels weg doet vallen van uw hart!
CARUDATTA
Ik ben gelijk mijn vader was, onschuldig,
onschuldig ben ik, zoo van hart als hand.
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Maar dan, als allen mij van kwaad verdenken,
wat baat het dan, dat ik onschuldig ben? ter zijde En ook, het walgt mij langer nog te twisten,
te vechten om een leven dat te loor
en doelloos is geworden sinds haar dood.
luid Welaan dan, Heeren rechters, zonder omhaal
spreek ik het uit en in beknopten vorm:
ik, slechtaard, in een zondenpoel gedompeld
en ongedachtig mijn geluk in deze
en mijn toekomstig heil in gene wereld,
ik heb een vrouw of liever de godin
der liefde zelf... het overige zegt deze.
PRINS
Kom, zeg het nu ook zelf maar: omgebracht.
CARUDATTA
Gij zegt het.
PRINS
Luistert, Heeren rechters, luistert
en schrijft het op: door dezen omgebracht.
En thans, nu twijfel niet meer mooglijk is,
wordt hij nu niet in hechtenis genomen?
RECHTER
Het zij zoo. Wachters, grijpt dien Carudátta!
De uitspraak over schuld of onschuld staat
aan ons, de straf bepaling aan den Koning.
Bode, bericht aan Koning Pálaka
ons oordeel en herinner hem den tekst
van Manu's wetboek; dat men geen Brahmaan
mag dooden, schoon hij staat in alle zonden,
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noch zijn bezit ontnemen; ballingschap,
uitstooting uit het rijk, dat zij zijn deel.
Bode af
MOEDER
Genade, Heeren rechters, weest genadig!
Is dan misschien mijn dochter omgebracht,
ik kan aan dezen hier geen kwaad toewenschen.
En ook nog dit: is hier een rechtsgeding,
van klager en beklaagde, dan moet ik
de klager zijn en heb den eisch te stellen,
en ik bezweer u, rechter, laat hem vrij!
PRINS
Ga heen, zottin!
RECHTER
Wachters, geleidt haar weg!
MOEDER
Ach Carudátta! Kind! Mijn eigen zoon! weenende af
PRINS
Ik heb een werk voleindigd mijner waardig,
mijn taak is afgeloopen, ik kan gaan. af
CARUDATTA
Helaas, Maitréya, welk een onheilsdag!
Ach, Rohaséna, kind, dat speelt en dartelt
en lacht in onschuld, bij de schuld uws vaders.
BODE komt op
Hier is het vonnis, Heeren des gerechts!
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RECHTER
Hoort!
Aldus vonnist koning Pálaka:
Hij, die terwille van een schamel geld
Vasantaséna heeft vermoord, hij worde
behangen met het eigen goudsieraad
en onder trommelslag geleid ter rechtplaats
en aan de paal onthoofd! Een iegelijk,
die waagt een zelfde misdaad te bedrijven,
moge zich wachten voor de zelfde straf!
CARUDATTA
Ach, blindlings handelt Koning Pálaka.
Zoo worden vorsten door hun wanberaders
in 't vuur van wetsverkrachting en geweld
en onschuldonderdrukking neergestort,
en gaan ten laatste troon en rijksregeering
te recht in vlammen op. - Maitréya, ga
en wil mijn zoon in uw bescherming nemen.
MAITREYA
Waartoe den boom beschermen, als de wortel
wordt afgehouwen?
CARUDATTA
Vriend, spreek niet aldus!
Zie in den zoon het evenbeeld des vaders,
en laat uw liefde hém zijn toegewijd.
Breng hem nog éénmaal voor mijn aangezicht.
MAITREYA
Ik zal uw wensch bezorgen.
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RECHTER
Bode, voer
den dienaar weg Maitreya af. en wachters, overhandigt
den schuldige aan de knechten van den beul.
beulsknechten komen op
Niet wij, de Koning is 't die zoo beveelt.
Rechter af
CARUDATTA
Hoe? zonder godsoordeel en zonder proef
van gift en water, brandend vuur of weegschaal
wordt roekeloos mijn lichaam onderworpen
aan dood en foltering? Gevloekte Koning,
gij waagt het, afgaand op een enkel woord
gesproken door een vijand, aan te randen
het onaantastbaar lijf van een Brahmaan?
Te midden van de hel, van vuur en vlammen,
van angst en wroeging en verdoemenis
komt gij terecht ter marteling, gij zelf,
kind en kindskind in alle eeuwigheid! Bloedknechts, ik ben gereed.
allen af
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Zevende tafreel
Plein in de nabijheid der rechtplaats Carudatta komt op, geleid door twee
beulsknechten. Volk
EERSTE BEUL

Op zij, Edelen, gaat op zij! Hier komt de Koopman Carudátta, omhangen met
oleandersnoeren en door de beulsknechten ter terechtstelling geleid. Zijn einde
nadert allengs, allengs, als van een lamp, die te weinig olie heeft.
TWEEDE BEUL

Kom, Carudátta, wees goedsmoeds en heb op ons vertrouwen. Wij zijn uitmuntend
in ons vak en handig en bedreven in de nieuwste soorten van terechtstellingen. En
van onthoofden en radbraken hebben wij bizonder werk gemaakt.
CARUDATTA
Mijn lichaam is als van een offerdier
bestrooid met meel, gezalfd met rooden sandel,
van tranen nat en bont van kerkhofbloemen:
gekras van raven klinkt het tegemoet.
EERSTE BEUL

Op zij, Edelen, gaat op zij! Waarom gaapt ge den goeden man hier aan, die wij,
dragers van den bijl, des doods zullen doen sterven? Kom, Carudátta, kom.
TWEEDE BEUL

Zie toch eens, mijn waarde ambtsbroeder, is het niet, of de hemel schreit, zoo
stroomen de tranen van het vrouwvolk. De weg is er zoo waar van besproeid en
van stof zullen we geen last hebben.
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CARUDATTA
O, wankel, wisselvallig lot des menschen
en's levens bittere onbestendigheid!
Nu dezen hier mijn lichaam zien, gelaten
zuchten zij in zich zelf: wat is de mensch!
wenden zich af, halen de schouders op
en zijn tot hulp onmachtig. Halverwegen
gebogen uit een raam van het paleis
en tranen stortende als waterbeken
preev'len de vrouwen: arme Carudátta!
en moedeloos versterft hun fluisterwoord.
EERSTE BEUL

Dit is de plaats der afkondiging. Slaat den trommel en laat ons het vonnis afkondigen.
Trommelslag
TWEEDE BEUL
Hoort, Edelen, hoort! De Koopman Carudátta
heeft om haar schamel geld Vasantaséna
in 't oude park Pushpakarándaka
vermoord met voorbedachten rade.
Hij is bevonden in bezit des diefstals
en heeft bekend. Hierover uitspraak doend'
laat koning Pálaka hem door de beulen
onthoofden aan den paal. Een iegelijk,
die waagt een zelfde misdaad te bedrijven,
moge zich wachten voor dezelfde straf!
CARUDATTA zich de ooren toehoudende
Mijn naam, die eens genoemd werd in gebeden,
die in den tempel vroom werd opgezegd,
wordt nu den volke door den mond der beulen
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verkondigd in de holle taal des doods. opziende Vasantaséna! in wier pareltanden,
en lippen als verrukkelijk koraal
mijn zielsverlustiging bestond, ik heb
den nektar van uw aangezicht gedronken
en bitter smaakt mij nu der schande gif.
rondziende Daar gaan mijn vrienden! Met het overkleed
bedekken zij het hoofd en langs een omweg
ontwijken zij mijn blik; een vreemde wordt
verwant en vriend van wie in welstand leven,
in rampspoed wordt een vriend een vreemdeling.
EERSTE BEUL tot tweeden beul

Er is ruimte gemaakt, de hoofdstraat is vrij. Voer hem den weg naar de rechtplaats!
ROHASENA achter de schermen
O, vader, vader!
CARUDATTA
Hoofd der minst geëerde
en laagste kaste, maar nog niet zoo laag
als het gedrag van Koning Pálaka,
ik wensch van u een gave te ontvangen
en bij uw volgend leven vraag ik u:
laat mij het aangezicht van mijnen zoon
nog éénmaal zien!
EERSTE BEUL
Wij weigeren het niet.
Aldus geschiede.
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ROHASENA achter de schermen
Vader, vadertje!
TWEEDE BEUL
Kom hier, kind!
MAITREYA komt op met Rohasena
Haast u, jongen, haast u wat!
Uw vader wordt ter rechtplaats heengevoerd.
tot Carudatta
Mijn vriend, mijn vriend, hoe moet ik u ontmoeten!
CARUDATTA
Ach, kind, mijn poover kind, hoezeer beroofd,
en arm en eenzaam wordt gij nagelaten!
Wat geef ik u? beziet zich zelf
Dit is mijn eenigste,
het offerkoord; een snoer, van parels niet,
niet van goud, maar heilig lijfsieraad
van den Brahmaan en dat u aandeel geeft
in onzer vaadren oude godsvereering.
Laat dat mijn gave zijn.
geeft het offerkoord aan Rohasena
ROHASENA
Zegt, vreemde mannen,
Waar brengt gij vader heen?
CARUDATTA
Mijn kind, ik draag
den krans van oleander om den hals,
den schandpaal op den schouder, in het harte
angst en ontzetting; als een offerdier
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ter wreede slachtbank, word ik heengeleid
naar de gerechtplaats.
ROHASENA
Waarom wilt ge vader
ter dood gaan brengen?
EERSTE BEUL
De uitspraak van den Koning,
niet wij zijn schuld.
ROHASENA
Doodt míj, laat vader los!
TWEEDE BEUL
Een leven van geluk verdient ge, kind,
om wat ge zegt!
CARUDATTA
onder tranen zijn zoon omhelzend
O, deze liefde, schat
gelijkelijk van rijke en arme vaders,
hoe zachte balsem is zij voor het hart!
EERSTE BEUL
Op zij daar, gaat op zij! Kom Carudátta!
Trommelslag
PRINS komt verheugd op
Zuur vleesch en bitter vleesch heb ik genoten
en kervelsoep en specerij en visch
en rijst en rijstebrij en rijst van rijst. Wat hoor ik? Als muziek na tafel klinkt
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de galm van doodstrom en van pauken. Kijk,
de schooierkoopman wordt ter dood gebracht!
Dat wil ik zien; een vijand's ondergang
is streelende voldoening voor het hart.
Wat een gedrang van menschen! en dat alles
om zulk een bedelaar, om Carudátta!
Hoe zouden ze dan loopen, als ik zelf,
prins van den bloede, zwager van den Koning,
de stad werd rondgeleid tusschen de beulen
en openlijk onthoofd? - Sthaváraka!
Hij zal toch niets verraden? Zoontje, vriend,
Sthaváraka, kom mee, wat doen wij hier?
SLAAF komt haastig op
Wat? is de aanslag op Vasantaséna
voor u nog niet genoeg en wilt ge thans
den lieveling der menschen, Carudátta,
ter dood doen brengen?
PRINS
Zot, houd toch den mond!
SLAAF
O, neen! - Hoort, edelen, hoort allen toe!
Ik, onheilskind, ik heb Vasantaséna
door een verwisseling van onzen draagstoel
naar 't park Pushpakarándaka gebracht.
Daar is zij door mijn braven meester hier,
den prins Samsthánaka, met eigen hand
gegrepen en gewurgd. Zij was hem niet
terwille, dáárom heeft hij haar vermoord.
VOLK
Hij is de moordenaar, niet Carudátta!
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PRINS ter zijde
Wat moet ik zeggen? Kan ik niets bedenken,
vind ik niet iets, dat zijn verhaal weerlegt?
CARUDATTA
Wie is het die, terwijl ik reeds omsingeld,
omsnoerd ben door de strikken van den dood,
als regenwolken voor het dorstig graan
voor mij verschenen is? Meer dan den dood
vrees ik de schande; wordt mijn naam gezuiverd
ook in de laatste ure, dan is sterven
mij welkom als geboorte van een zoon.
EERSTE BEUL
Sthaváraka, gij zegt ons toch de waarheid?
SLAAF
Ik zeg niets dan de waarheid en uit vrees
dat ik de waarheid eenmaal uit zou brengen,
ben ik door hem geboeid en op den omgang
van het paleis gesloten.
PRINS
Edelen!
hij liegt u voor, ík zal de waarheid zeggen.
De slaaf hier is door mij onlangs betrapt
op diefstal en geslagen en gedood
en zoekt zich nu te wreken. Op een diefstal
is hij betrapt, geslagen en gedood!
Beulen, bekijkt zijn rug eens.
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TWEEDE BEUL den slaaf beziende
Het komt uit.
Hier zijn de teekenen. Het vuur der striemen
schijnt na te gloeien in zijn booze taal.
SLAAF
O vloek der slavernij, dat zij bij niemand
geloof kan vinden! Edele Carudátta,
ik heb gedaan al wat ik kon. valt Carudatta te voet
CARUDATTA
Sta op!
Gij die u hebt ontfermd over een vreemde
en zijt geworden tot een bloedverwant,
groot was uw offer, maar helaas, het noodlot
aanvaardt het niet; hier neemt uw dienst een eind.
EERSTE BEUL tot den prins
Heer, drijf dien slaaf van hier!
PRINS
Boef, ga terug
naar uw gevangenis! Komt, beulen, aan uw werk!
ROHASENA
Brengt míj ter dood! laat vader leven!
PRINS
Doodt
den vader en den zoon!
CARUDATTA
Mijn kind, ga heen,
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't is beter, dat gij hier niet blijft. Maitréya,
zorg voor hem, breng hem weg!
MAITREYA moedeloos
Hoe kan ik zorgen,
hoe kan ik leven zonder u, behoeftig,
berooid en hulpeloos? Kom, kind, wij gaan.
af met Rohasena
EERSTE BEUL

Welaan, waarde ambtsgenoot, het is vandaag uw beurt om het vonnis te voltrekken.
TWEEDE BEUL

Neen, de uwe.
EERSTE BEUL

Dat zullen we eens even narekenen. zij makeen telgebaren. Nu, als het dan mijn
beurt is, dan mag hij nog een kort oogenblikje wachten.
TWEEDE BEUL

En waarom?
EERSTE BEUL

Wel, toen mijn vader zaliger ten hemel voer, zei hij: mijn zoon, Víraka, zei hij, als
de beurt aan u is om iemand terecht te stellen, help hem dan niet onmiddellijk naar
de andere wereld.
TWEEDE BEUL

Waarom niet?
EERSTE BEUL

Misschien dat de een of andere brave ziel er geld voor over heeft en hem loskoopt.
Misschien dat de Koning een kind krijgt en alle straffen worden kwijtgescholden.
Misschien, dat er een olifant op hol gaat en in de verwarring de veroordeelde kans
ziet te ont-
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snappen. Misschien dat er een revolutie plaats heeft en de nieuwe Koning alle
veroordeelden in vrijheid stelt.
PRINS
Wat praat gij van een revolutie? Kom,
vlug aan uw werk, maak voort en spaart hem niet!
EERSTE BEUL
Welaan dan. Carudátta, 's Konings uitspraak,
niet wij zijn schuld aan wat gebeuren zal.
Wenscht gij nog iets te zeggen, zeg het dan.
CARUDATTA
Zoo nog mijn goede werken iéts vermogen
in deze ure van vernedering,
verhoor dan mijn gebed, Vasantaséna,
verhoor mijn smeekingen in Indra's woning,
of waar gij zijt; wisch met uw hemelglans
en met uw loutering mijn smetten weg,
o kom, o kom en weer van mij de schande! Waarheen beveelt gij mij te zien?
EERSTE BEUL

Naar gindsche kant, naar de Zuiderbegraafplaats, een uitzicht, waar ter dood
veroordeelden spoedig het leven bij inschieten. Ziet ge daar het lijk van den laatsten
terechtgestelde? De eene helft wordt door de jakhalzen verscheurd en de andere
hangt nog aan de paal en grijnst u toe met een vroolijke lach op de lippen.
CARUDATTA zinkt in een
Wee mij!
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TWEEDE BEUL

Maak u niet bang, sterven is iets, dat dagelijks voorvalt. Zelfs maan en zon, hoe
hoog ook aan den hemel, zijn gedoemd tot ondergang, hoe zou het dan met ons
anders wezen? En bovendien, de mensch staat op om te vallen, maar ook: de
mensch valt om weer op te staan, geboren worden is sterven en de dood is geboorte
van een nieuw bestaan, wisseling van leven als wisseling van kleeren. Bedenk dat
en heb goeden moed.
EERSTE BEUL

roert den trommel en leest voor de laatste maal het vonnis voor. Trommelslag

TWEEDE BEUL
Hoort, Edelen, hoort! De Koopman Carudátta
heeft om haar schamel geld, Vasantaséna
in 't oude park Pushpakarándaka
vermoord met voorbedachten rade.
Hij is bevonden in bezit des diefstals
en heeft bekend. Hierover uitspraak doend'
laat Koning Pálaka hem door de beulen
onthoofden aan den paal. Een iegelijk,
die waagt een zelfde misdaad te bedrijven,
moge zich wachten voor denzelfden straf!
trommelslag
EERSTE BEUL

Houd uw gezicht omhoog en blijf stil staan. Wees niet bang, met één slag brengen
wij u in den hemel.
CARUDATTA in hoogsten nood
Als van de goede werken in mijn leven
één enkele nog iets vermag, verhoor,
verhoor, Vasantaséna, mijn gebed, verschijn,
O kom, o kom en weer de schande af!
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BEDELMONNIK komt op met Vasantasena
Haast u, dienstmaagd des Heeren, haast u, snel!
VASANTASENA
Op zij! Houdt op, houdt op! Hier ben ik zelf,
ik zelf, Vasantaséna, om wie deze
ter dood gebracht wordt!
VOLK
Zie, Vasantaséna,
Vasantaséna leeft! O, heerlijk wonder!
PRINS
Leeft zij, de dochter der slavin? Helaas,
dan is mijn spel verloren. Weg van hier! af
VASANTASENA
Hij leeft, hij leeft, de liefste! O, ik heradem!
EERSTE BEUL

Heb ik niet gezegd, dat er nog wat tusschenbeide kon komen? Heb ik geen gelijk
gehad met mij niet te overhaasten?
TWEEDE BEUL

Laat ons wat er is voorgevallen, gaan berichten aan den Koning, hij is in den offertuin
op dit uur van den dag. Beulen af
CARUDATTA
Is dit een andere Vasantaséna?
Is het dezelfde, die uit Indra's hemel
is afgedaald? Of speelt een zinsbedrog
misleidend voor mijn oog?
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VASANTASENA
O, Carudátta,
ik ben het zelf, de roekelooze vrouw,
die u in doodsnood bracht.
CARUDATTA met gesloten oogen
Zij is, zij is het,
Vasantaséna!
VOLK
Ziet, Vasantaséna leeft!
CARUDATTA haar aanziende
Vasantaséna zelf! Den boezem badende
in tranenvocht en bevende van leden,
kust zij mijn aangezicht! Van waar, van waar
zijt gij verschenen voor den hopelooze?
Geliefdste, zoetste vrouw, om uwentwil
ten doode toegezegd, is dit mijn lijf
door uwen weldaad ook gered. O macht
der wederzijdsche liefde en alvermogen,
die zelfs een doode in het leven riep!
En zie, beminde, is het niet alsof
dit roode doodsgewaad, deze oleander
een feestkleed werden en een huwlijkstooi
en of de roffel van den doodentrom
opklinkt als op een bruiloft paukenklank?
VASANTASENA
O, zeg mij, wie u heeft ten val gebracht?
CARUDATTA
Samsthánaka, de prins, bewerende,
dat ik u had vermoord.
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VASANTASENA zich de ooren toehoudend
O, zwijg toch, zwijg,
hij is het zelf, die mij heeft aangegrepen,
die mij verwurgd heeft en door hém gedood
ben ik door dezen hier tot blijder leven
gered.
CARUDATTA
Wie zijt gij, onbekende vriend?
BEDEL MONNIK
Kent gij mij niet? Kent gij uw ouden dienaar,
den badknecht, niet terug? Uit spelershand
heeft mij de Buddhadienares gekocht
en vrij gegeven. Thans tot boetedoening
en tot vergelding voor mijn booze spel,
ben ik een monnik van den Çákya.
STEMMEN achter de schermen. Volk komt op
God Çiva overwint, hij overwint,
de Drager van zesvoudig aangezicht,
de splijter der demonen, Kartikéya!
En over heel de aarde, wier banier
het blanke sneeuwveld is van Himalaya
wordt overwinnaar koning Árjaka,
nu hij zijn valschen vijand heeft geveld!
ÇARVILAKA komt haastig op
Op zij, op zij! - Ach, Carudátta leeft!
Hij is gered! Den Goden zij gedankt!
Geteisterd op een oceaan van rampen
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is hij aan land gebracht door de beminde
als op een hecht en welgetimmerd schip.
De nacht zinkt weg, het hemellicht verschijnt! Hoort thans de boodschap, die ik konden mag:
de herder Árjaka, eer zij zijn naam!,
heeft als een slachtstier bij het godenoffer
den boozen Pálaka geveld en al
het volk heeft hem erkend en uitgeroepen
tot vorst.
VOLK
Lang leve koning Árjaka!
ÇARVILAKA tot Carudatta
En dit heeft hij gewild als eerste daad
en als geluksbegin van zijn regeering,
dat hij u aldus toespreekt door mijn mond:
Ik, Árjaka, die troon en scepter dank
aan uw bescherming, aan uw dienst en deugden,
ik schenk u als geringe wederdienst
het koningschap der stad Kuçávati
en haar provincie. Wil dit eerste blijk
aanvaarden van mijn gunst en weiger niet.
CARUDATTA
Den troon te danken aan mijn dienst?
STEMMEN achter de schermen
Hé daar,
Samsthánaka, vooruit! Kom, Koningszwager,
pluk nu de vruchten van uw schandelijkheid.
Duwt hem vooruit, den edelen prins!
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PRINS komt op, bewaakt door stadswachter, de armen op den rug gebonden
O, wee!
ik was al weggeloopen als een ezel
en ben gegrepen als een dolle hond
en rondom ingesloten, ik, de zwager
des Konings! Niemand staat mij bij en elk
beschimpt en valt mij aan. Waar vind ik steun,
wie wil mij helpen? - Edele Carudátta!
wees gíj mijn toevlucht, red mij!
VOLK
Haalt hem weg,
Scheurt hem het lijf van een en gooit de stukken
de honden voor, zaagt hem doormidden, vilt
en steekt hem aan den paal, ter dood, ter dood!
PRINS valt Carudatta te voet
Genade, Carudátta, heb genade
en doe met mij naar uw grootmoedigheid
en niet naar mijn verdienste, wees mijn hulp,
ik zal u nooit weer lasteren, breng redding
en spaar uw dienstknecht, o grootmachtig Heer!
VOLK
Weg met den valschen schurk, ter dood, ter dood!
Vasantasena neemt den doodskrans van Carudatta's hals
en hangt hem den koningszwager om
PRINS
Slavinnendochtertje, heb medelijden,
ik zal u nooit weer wurgen, wees gerust!
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ÇARVILAKA
Kom, zeg ons, Carudátta, wat gij wilt,
dat hem geschiede.
CARUDATTA
Wordt mijn woord volbracht,
hoe het ook luiden mag?
ÇARVILAKA
Het wordt volbracht.
CARUDATTA
Bescherming hem, die om bescherming vraagt!
Een vijand, die te voet gevallen is
en zich vernederd heeft, hem mag men niet
verslaan met zwaar of wapen.
ÇARVILAKA
Laat de honden
hem dan verscheuren en zijn lijf verslinden.
CARUDATTA
Neen, neen, wij moeten anders hem verslaan:
door wel te doen.
ÇARVILAKA
Hoe moet ik dat begrijpen?
CARUDATTA
Geef hem de vrijheid.
ÇARVILAKA
Heer, ik acht uw woord. Neemt hem de boeien af! De Koning wil het.
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PRINS vrijgelaten
Kijk, kijk, ik ben gered. Dat is tot dusver
goed afgeloopen. Maar nu gauw van hier,
het mocht hem eens berouwen. af
ÇARVILAKA
Vasantaséna! in goedgunstigheid
ontbindt de Koning u van uwen stand,
en naam en sluier van gehuwde vrouw
verleent hij u. doet Vasantasena den sluier om
VASANTASENA
Zoo is dan ook het laatste,
dat nog te wenschen overbleef, vervuld.
ÇARVILAKA tot Carudatta
Hoe kunnen wij den monnik hier beloonen?
CARUDATTA
Zeg ons, wat wordt door u op prijs gesteld?
BEDELMONNIK
Nu ik zoo groot een omkeer heb gezien
en wisselvalligheid in deze dingen,
nu wordt het monniksleven dubbel hoog
door mij gesteld en dubbel uitverkoren.
CARUDATTA
Vriend, zijn besluit staat vast. Zoo maak hem dan
tot hoofd van alle kloosters in den lande,
geef aan Candánaka het opperambt
der stadsbewaking, eindlijk, laat den slaaf
Sthaváraka de vrijheid zijn geschonken.
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ÇARVILAKA
Zoo zij het, naar uw woord. Blijft nog iets over,
waarmede ik u blijdschap geven kan?
CARUDATTA
De hoogste blijdschap is alreeds mijn deel!
Mijn naam is rein en smetteloos gezuiverd,
de Koning Árjaka ontwortelde
zijn tegenstander en beheerscht de aard,
de liefste is herkregen, en met u
ben ik, de vriend is met den vriend vereenigd.
Wat, dat dan nog te wenschen overblijft?
Wij menschen rijzen, zinken, worden opgevoerd
tot lichten luister, gaan in schaduw onder,
de kruiken lijkend van het waterrad,
omhoog, omlaag, bij beurten vol en ledig
in schakelgang gebonden. Wat vijandig
en tegenstrijdig is tesamenvoerend,
het eigene vervreemdend, wat zich zoekt
en aan ging hangen scheidend, elk begrip
en inzicht storende begaat het Noodlot
zijn zinloos spel; zijn speelgoed is de mensch.
Nochtans, er moge om dit gebeden zijn:
dat zegen op het vee en op den akker
zij toebedeeld met lafenis van regen
in het getij en adem van den wind;
dat wijze en rechtvaardige Brahmanen
in vrede wandelen; dat het geslacht
der trotsche Koningen, de wetten eerend,
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hun volkeren in majesteit regeeren,
hun vijanden weerstaan in vasten stand;
en eindelijk, dat al wat adem heeft
bespaard van leed en vrij van rampen zij!
allen af
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aant.

Kritieken
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Honoré de Balzac
Nieuwe Rotterdamsche Courant 24 Mei 1899
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Nu in het begin van deze maand te Tours feesten hebben plaats gehad en den
20en, op den eigenlijken datum, te Parijs de honderdste geboortedag van De Balzac
gevierd is, zullen allicht de lezers van dezen auteur in hun gedachten meer dan
anders tothem terug zijn gebracht, en uit erkentelijkheid den plicht gevoeld hebben,
den schrijver te herdenken, die, hebben zij hem al niet lefgekregen, hun toch
vertrouwd en bevriend geworden is.
Of er hier te lande nog vele lezers zijn van De Balzac? Lezers van enkele
afzonderlijke deelen misschien, maar lezers van het werk in zijn geheel? Het zijn
dan ook een-en-vijftig deelen, die zoo zij al niet achter elkaar behoeven uitgelezen
te worden, toch in onderling verband staan; de omvang van het werk zal herhaaldelijk
de kennismaking in den weg hebben gestaan. Maar ook, het mag worden
toegegeven, de schrijver is ietwat uit den tijd en uit de mode geraakt en zulks om
meer dan een reden. Vooreerst mag zijn stijl voor een goed deel hiervan de schuld
dragen, een stijl, die voor Fransche ooren altijd iets bedenkelijks heeft gehad, en
waarvan de gebreken weliswaar voor het buitenland het langst verborgen zijn
gebleven, maar zich eindelijk ook daar zullen hebben doen gelden. En waarlijk, ook
wie zich met de breedsprakigheid en gerekte uitvoerigheid, den schrijver eigen,
maar hem misschien slechts ten deele aan te rekenen, verzoend mocht hebben,
hij zal toch op den duur iets moeten gaan gevoelen van de zwaarheid, van de
overmatige dicht- en dikheid, en allereerst wel van de schromelijke ongelijkheid van
stijl, die hem van Franschen kant meermalen zijn verweten. Om zich in een kort
bestek rekenschap te geven van het gemis van alles, wat op gratie, op lenigheid,
op puntigheid van uitdrukking gelijkt, behoeft men slechts - en het is een oud
voorschrift - zich een der talrijke dedicaties voor in zijn werken te herinneren; het is
onmogelijk hier niet terstond de onbeholpenheid en het moeitevolle en ijdele van
zijn pogingen tot sierlijke afronding op te merken.
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En wat den inhoud betreft, hoe oudmodisch, hoe ouderwetsch moet veel hiervan
den tegenwoordigen lezer voorkomen! De gruwelijke complotten, de intrigues van
verfijnde listigheid, de lang verholen en eensklaps meedoogenloos gekoelde
wraakzucht, de verraderlijke valstrikken, de wonderbaarlijke vermommingen en
ontmaskeringen, dit alles zijn dingen, die den eenmaal eraan ontwenden lezer
slechts kunnen aandoen als hulpmiddelen, ontleend aan draken van de ergste soort.
En iets dergelijks geldt van de personen. Nog gezwegen van de talrijke hooge
en adellijke figuren van verdachte allures, hoe brengt ook in de beschrijving der
burgerlijke maatschappij, waarin hij excelleert, zijn streven naar het kras doen
uitkomen van het karakteristieke, zijn neiging tot verscherping der contrasten, zijn
gemis van gevoel voor nuance, hem telkens weer terug tot het stereotype effect
van aan den eenen kant een meerderheid van schurken en slechtaards, wier
ondeugden tot in het monsterachtige worden opgedreven, en daar naast enkele
figuren zoo serafijn van wezen, zoo hemelsch van deugd, zoo bovenaardsch van
volmaking, dat vooral zij een bepreving kunnen worden, ook voor den geduldigsten
lezer.
Maar nu dan is genoemd wat den beginnenden lezer misschien maar al te dikwijls
heeft afgeschrikt en wat de bewonderaars van De Balzac zich in stilte zullen moeten
bekennen, nu kan ook ongehinderd gesproken worden van het vele, dat hier tegen
opweegt en goed maakt wat hem is verweten geworden. En dan mag men zeggen,
in zijn grootste gebreken liggen ten deele ook zijn grootste gaven. Want welk een
oneindige vindingrijkheid, welk een doordringend verstand, welk een diepzinnige
berekening weet hij aan den dag te leggen in het aanwenden van al de elementen
waarvan gewaagd werd! Welk een meesterschap, welk een virtuose stoutheid in
het beginnen en het vervolgen zijner verwikkelingen, in de wisseling der nu eens
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samengaande dan weer tegenstrijdige hartstochten en belangen! Welk een
weergalooze vruchtbaarheid in het veelvuldig aanwenden van alles, wat zijn kennis
van land en volk en van het practische leven hem aan de hand doet, en hoe weet
hij met name te woekeren met zijn ondervinding in financieele en commercieele
aangelegenheden en er een ruggesteun van te maken voor zijn fictie! En eindelijk
welk een machtige heerschappij over de schepselen van zijn geest, als hij hen allen
gaat samenvatten en vervlechten tot de fameuze conceptie van een epos van een
gansch tijdvak!
En uit dit laatste oogpunt bezien, hoe leent zich dan zijn stijl tot het grandiose van
dit plan, hoe ontstaat er dan een harmonie tusschen zijn stroefheid en traagheid en
het ontzaglijke onderwerp.
Hoe krimpt nu veel van het hinderende tot zijn ware afmetingen ineen en hoe
krijgen bijvoorbeeld de uitvoerige beschrijvingen en uitweidingen hun rechtvaardiging
en hun verklaring als zij bedoeld zijn als komende uit den mond van den
historieschrijver.
Eerst als hij zoo beschouwd wordt, wordt aan De Balzac recht gedaan, eerst zoo
wordt hij herkend als de groote schepper van een der reusachtigste gewrochten
van den menschelijken geest, als de vervaardiger en de verborgen leider van het
wondere samenspel der honderde veel bewogen personen zijner menschelijke
comedie.
En eerst zoo straalt het helderst uit wat wel zijn grootste verdienste is en waarvan
nog niet gesproken is, dat hij namelijk het essentieele van zijn werk gezocht heeft,
in 's menschen binnenste, dat hij de groote kenner is der harten en der
menschenzielen, hij de broedende kluizenaar, die in zijn eigen innerlijk de roerselen
der onderscheiden levens moet hebben teruggevonden en in het onderzoek van
zich zelven al de geheimen des menschdoms hebben doorgrond.

J.H. Leopold, Verzameld werk

438
Een van de dingen, die elken lezer van De Balzac wel zeer moet getroffen hebben,
is, dat hij zoo wreed is. Dat hij niet alleen door geen medelijden of zwakheid zich
laat afbrengen van wat hij eenmaal als de noodzakelijke gevolgen zijner gegevens
heeft begrepen, maar zelfs dat het hem een genot schijnt te zijn en een heimelijke
voldoening, telkens weer zijn spel te spelen met de onschuld en hare argeloosheid,
haar soms een kans te geven en ten slotte haar te verpletteren onder de superioriteit
van het slechte, een meerderheid zoo duidelijk en zoo overweldigend, dat zelfs die
geringe kans een spot bleek.
Inderdaad er moet iets diabolisch in De Balzac gescholen hebben, een trek, die
zich verlustigde in de wanhopige pogingen van den rechtvaardige, machteloos in
zijn verlatenheid, en die zijn neiging verklaart om alles wat goed en edel is van
aandrang, te doen mislukken en op niets te doen uitkomen, vergeefsch, verloren,
verkwist in de onontroerde bekrompenheid of ondergegaan in de triomfeerende
gemeenheid; een hooge levenswijsheid en ervaring ja, maar wier conclusieën gaarne
aanvaard werden door zijn eigen voorliefde.
Le Père Goriot zal hier menigeen voor den geest staan; een ander niet minder
sprekend voorbeeld is te vinden in La Cousine Bette, waar aan het slot de
onbarmhartigheid zoo tot het uiterste wordt opgedreven, dat zij een foltering voor
den lezer wordt.
Twee van de vele deelen verdienen afzonderlijk genoemd te worden.
Het eerste is Eugénie Grandet, dat wel het edelste is dat De Balzac heeft
geschreven. Het heeft met vele van zijn werken gemeen, dat het begin, de opzet,
wat veel ruimte inneemt en niet geheel in verhouding is met het verdere verloop.
Maar er is een overeenstemming tusschen het geschilderde leven in de provincie,
tusschen het min of meer idyllische dat hier bedoeld werd, en de uitvoerigheid der
beschrijving van het oude, donkere huis
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en van den avond vol verwondering en komende gebeurtenissen. Eene beschrijving,
die als type kan dienen van het talent van De Balzac, die bladzijden en bladzijden
vult, maar nimmer vermindert in belangwekkendheid, waarin de schrijver niet aan
het pittoreske blijft hangen, maar doordringt tot het wezen, en zoo den lezer
medevoert langs alle details, en hem de oogen opent voor den dieperen zin der
dingen, en hem in bewondering brengt voor deze gave van doordringing, die van
elke bijzonderheid haar belang en hare beteekenis vond.
En nu in deze omgeving een tweeledig bedrijf van personen in het oude contrast,
een oude grimmige dorpeling, een vrek hardvochtig en geslepen, verschrikkelijk in
zijn somber grooten hartstocht. En naast hem en tegen hem naar voren tredend
zijn dochter, het argelooze meisje, in het wachten harer jonge jaren, in het eerste
overstelpende begin harer liefde, die spreekt uit al haar woorden en licht van haar
aangezicht, maar door haar zelve nog niet geweten wordt en welhaast de prachtige
ontvouwing, het onmiddellijke opgaan, de edele onafhankelijkheid en het heldhaftige
trotseeren, en daarna het zinken, het minderen van dit alles, vroeg gekomen, vroeg
afstervend, te vergeefs, doorleefd in enkele, weinige dagen, maar zoo vol beteekenis,
dat zij de schat zijn en herdenking van haar gansche verdere leven.
Daar is in dit alles zoo iets zachts, zoo iets getemperds, het is zoo menschelijk
gebleven, en bovendien ligt er zulk een zeldzame bekoring over van de verteedering
van den gewoonlijk zoo gestrengen meester, dat dit het werk bij uitstek is en dat
het licht tot een lievelingsboek kan worden.
Van geheel anderen aard is het tweede werk, waarover te spreken valt, de Contes
Drôlatiques, dertig weinig stichtelijke vertellingen, geschreven in een oud Fransch,
dat als navolging van Rabelais bedoeld is, het meesterwerk van dezen veelzijdigen
geest. In deze taal deels eerbiedwaardig door haar ouderwetsch
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aanzien, deels wemelend van woordspelingen, plotselinge wendingen, van vernuftige
woordkunst en knutselwerk van zinnen die telkens in zich zelf terugkeeren, het eens
gezegde verbeterend, opnieuw vormend, uitbreidend en vermeerderend, heeft zich
het rustelooze en moeilijk te bevredigen talent van den meester blijkbaar het beste
thuis gevoeld en deed er veel van wat hem elders tegenwerkte, in zijn voordeel
keeren. En ook zijn rijke weten en belezenheid, zijn voorliefde voor historische détails
kon zich vrijuit uitstorten in deze verhalen ‘verzameld in de abdijen van Touraine’,
voorgedragen met behagelijke breedsprakigheid, maar tevens met een verborgen
wijsheid, die voor elk effect het juiste oogenblik weet te bepalen, die elk gegeven
tot zijn recht weet te laten komen, die het geheel weet te beheerschen en af te
passen tot een welberekend evenwicht. Zoo werden deze verhalen, modellen van
vertelkunst, eerst recht te waardeeren als door een herhaalde lectuur de prikkel der
nieuwheid is verminderd, maar dan ook een heerlijkheid om langzaam in kalmte
des gemoeds door te lezen, en een genot om ze te bespreken met hen, die eveneens
hun verlustiging hebben weten te vinden in deze min of meer van den grooten weg
afgelegen literatuur.
Dezer dagen had ik gelezen in ‘Les Petits Bourgeois’ en noteerde er de volgende
tirade, ‘d'un côté l'Iliade, le Cid, le Freischütz et les fresques du Vatican, etc.’ De
ervaren lezer zal hier den geheelen Balzac in herkennen. Vooreerst zijn neiging om
geheele reeksen van weidsche namen aan te halen ter opsiering van zijn verhaal
en de ietwat goedkoope kwistigheid, waarmede hij omgaat met de allerhoogste en
uniekste kunstwerken; men denke bijvoorbeeld aan het vermaarde
schilderijen-kabinet van Le Cousin Pons, waarin les Van Eyck, les Albert Dürer, les
vrais Cranach elkaar verdringen. En ten anderen dezelfde uitbundigheid en
overdrijving, die hem een oogenblik later in het ge-
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noemde boek, bij het pianospel eener jonge dame, in vollen ernst doen uitroepen:
‘comme c'est joué, Lizt ne lui va pas à la cheville’. Hier is hij geheel in het genre.
Maar bedenkelijker is het eerstgenoemde citaat, omdat het door de in dit verband
geheel misplaatste aanhaling van den Freischütz een gemis aan
onderscheidingsvermogen en aan tact verraadt, dat tezamen met de telkens
terugkeerende stereotype overschatting den gegronden twijfel doet ontstaan, of
men bij dezen schrijver wel een juist afwegend oordeel en een fijngevoeligen smaak
ook voor het werk van anderen mag zoeken.
En toch, en toch - is hij niet blijkens een zeer sprekende plaats in de ‘Lettres à
l'Étrangère’, de eerste of althans een der eersten en eenigsten geweest, die het
wezen van Beethoven hebben begrepen, zooal niet door de diepte van zijn muzikaal
inzicht, dan toch door een ander, een innerlijk raden, dat zich niet vergissen kon,
door de congenialiteit dezer beide naturen, die elkander daar ontmoeten gingen.
Deze laatste opmerking doet tevens het slotwoord aan de hand. Dat is, dat wat
men den schrijver ook verwijten mag, wat men ook voor bezwaren tegen enkele of
meerdere van zijn werken mag hebben, er toch één ding is dat maakt, dat men na
langer of korter tijd hem altijd weer ter hand neemt: dat is, dat zoodra men hem
opslaat, men onmiddellijk weer in zijn woorden den adem gevoelt van een groote
en machtige van geest, van een die omgaat onbekommerd om een tal van dingen
en ongedeerd van al wat klein en armzalig is, achteloos en gansch verloren in zijn
hooge ingeving.
Dat is het, wat altijd weer met hem verzoent en tot hem teterugbrengt en wat nog
steeds de lectuur van zijn werk kan maken tot een louterenden omgang en tot een
edele verpoozing.
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Nabetrachtingen van een concertganger
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11 Februari 1900
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I
Toen nu Beethoven's geboortedag voorbij was en ook in de volgende maand de
velerlei herdenkingen van den Meester waren afgeloopen, kwam de habitué tot de
volgende bepeinzingen:
Wel mag men eerbied hebben voor de verreikendheid en de veelzijdigheid van
deze werken, die, indien er op de uiterlijke teekenen te vertrouwen is, zoozeer de
onverdeelde voorliefde kunnen uitmaken van een geslacht dat toch reeds zoo ver
af staat van dat, waaruit zij zijn voortgekomen: Wer vieles bringt, wird manchem
etwas bringen.
Toch valt het somtijds moeilijk een gevoel van verwondering te onderdrukken,
dat in deze dagen, bij onze uiterlijke levensinstellingen en bij de geheele richting
van ons denken, niet enkelen slechts, maar bijna allen zich zoozeer aangetrokken
schijnen te gevoelen tot de uitingen van zulk een zeer bepaalde denkwijze, waarvan,
juist omdat zij er zoo duidelijk in is uitgedrukt, zij het verschil met de hunne
oogenschijnlijk het levendigst moesten gevoelen.
Met jonge menschen heb ik staan te praten, die met glinsterende oogen van het
gehoorde weg kwamen, - ach, wanneer het niet zoo moeilijk was met woorden over
deze dingen te spreken, zoodat men elkaar begrijpt, hoe gaarne had ik hun dan
eens gevraagd, wat het nu toch was, dat hen zoo geboeid had. Ik vond hen, voor
zoover ik hen ken, aan den eenen kant nog zooveel positiever, zooveel
verstandelijker, zooveel reëeler dan wij al waren en tegelijkertijd in het ideëele zoo
buitengemeen gevoelig, en voor veel tegenstrijdigs gelijkelijk ontvankelijk, zoo
zwevend en met zulk een neiging naar het zeer abstracte en door dit alles soms
zoo vreemd en onberekenbaar in hun voorkeur, dat het interessant zou zijn eens
te vernemen, wat hen zoozeer aantrekt in deze gedachtenwereld.
Maar misschien is het ook met hen, zooals het met anderen geweest is, dat zij
hoofdzakelijk hun genot vinden in het gaan
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tot deze overweldigende macht en in het onvoorwaardelijk er zich aan overgeven,
in de bevrediging van eindelijk eens een echten Meerdere gevonden te hebben,
wat wel het nobelste verlangen van die jaren pleegt te zijn. En eindelijk in het
aanhooren van belangrijke en diepzinnige dingen en in de stille vreugde van te
mogen hopen, dat ook door hen deze eenmaal zullen kunnen doorgrond worden
en dat zij tot een leven van dieper inzicht en voller omvatten zullen komen.
Maar de groote menschen dan? Is het werkelijk waar, dat zij allen, ik bedoel nu
niet Beethoven en de verhevenheid van zijn geest eenparig bewonderen, maar dat
die innige sympathieën, die zich het minst laten opdringen, dat de heimelijke voorkeur
huns harten bij allen juist naar hem gaan? Dat hij dus hun wezen het meest nabij
komt, dat hij dat alles bevat, wat hen het zeerste beweegt, de dingen, die voor hen
het belangrijkst zijn, de gedachten, die hen het meest bezighouden, hun eigenste
denkwijzen en gevoelens? Zou dan inderdaad deze muziek een afspiegeling zijn
ook van onzen tijd, zou ook thans nog haar edelste roeping en haar wezenlijkste
recht van bestaan zijn, dat zij uitspreekt wat in aller hoofden leeft en bij de
uitnemendsten tot bewustzijn komt? En is het niet enkel een platonische bewondering
van de verhevenheid, die de gedachtengang in deze werken weet te bereiken, noch
ook een oppervlakkige verbazing over de kracht, die er in ontwikkeld wordt, maar
werkelijk een diepergaande sympathie door innerlijke verwantschap, door een
onderlinge beantwoording, door een terugvinden van gemeenschappelijke trekken,
die deze voorliefde heeft bepaald?
En heeft dit ons geslacht bij gebreke van uit zich zelf een zoo machtige
manifestatie te hebben voortgebracht, een werk dat onze diepste gevoelens en
heiligste aspiraties in zich draagt en dat daardoor als kenmerk en als maatstaf van
onzen tijd zou kunnen dienen, tot dezen der vroegeren zijn toevlucht genomen,
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omdat het in hem zijn eigen idealen, zijn wel en wee en dierste zielsbelangen het
dichtst benaderd vindt?
Maar, zou men willen vragen, als dan inderdaad Beethoven ons aller aard het
meest nabijkomt, hoe is het dan mogelijk, dat van de eigenschappen, die deze
voorkeur mag doen veronderstellen, in andere omstandigheden en in actieven zin
dikwijls zoo weinig te bespeuren is? En hiermede wil nog niet zoo zeer gevraagd
zijn, wat de tevredenen van zich zelven terugvinden in deze muziek van opstand
en geweld en de bezadigden in deze werken van hartstochtelijkheid en
getourmenteerdheid, noch ook hoe het ging met deze eene en eerste les, die hier
te leeren viel, van verheven te zijn boven al het armzalige en waarachtig kleinzielige,
of hoe men deze muziek kan hebben uitverkoren en tevens vrede hebben met dit
ons aller troostelooze samenleven. Maar in een hoogere orde, waar zijn in onze
dagen het machtige zelfvertrouwen en de stoute heldhaftigheid van den
menschelijken geest, het welbehagen aan de ontplooiing en de ten top gevoerde
inspanning van zijn krachten, het geloof aan de belangrijkheid en de alles
doordringende en eindelijk overheerschende almacht van zijn uitingen, dat zij zich
herkennen zouden in deze werken? En waar de ter geboorte dringende aspiraties,
het smachtend uitzien naar een betere en edelere wereld, en de vrijuit gevoelde en
door allen gedeelde groote ontroeringen, dat men niet bij enkele naturen maar bij
allen zou mogen gelooven aan de oprechtheid van zulk een drang naar deze muziek.

II
Hij heeft geleefd in den tijd van de opkomst der persoonlijkheid. Van vroegere tijden,
toen het leven in zooveel opzichten van hoogerhand beheerd en verzorgd was en
daardoor minder tegenstrijdigheden had en minder geschokt was, toen het hel-
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derder was en men een innerlijk evenwicht had, een behagelijke vreugde aan den
vorm, aan het uiterlijk, aan, zooals men zeide, een schoone zinnelijkheid, - hiervan
heeft hij overgehouden een adel van conceptie, een grootsche en onzelfzuchtige
opvatting en tevens een zin voor het beeldende, het afrondende, die te zamen hem
wat men stijl noemt gegeven hebben.
Maar met hem komt een nieuwe geest in de muziek, als ook daar de opkomende
ideeën worden ingevoerd; de rechten van het individu op mondigheid en
zelfstandigheid, de gansche vrijheid en ontworsteling aan opgelegd gezag,
denkbeelden die, op het zuiver geestelijk gebied overgebracht, vooral daar
verreikende gevolgen moesten hebben. De volle gelding en daardoor devolle
ontwikkeling van de persoonlijkheid, die de ook vroeger gevoelde en zoo zuiver
uitgedrukte ontroeringen van het menschelijk wel en wee nog dieper wist te maken
en ze wist te doortrillen met een hartstochtelijkheid, die de illusie van het echte,
kloppende leven volkomen maakte, en die voorts geheel nieuwe en onvermoede
zijden van het gevoelsleven aan het licht bracht. En met deze blijde ontvouwing en
verrijzenis van den menschelijken geest moest haar wel een gevoel van nieuwe
kracht en van verjongd zijn toestroomen, en als zij zich dan verhief tot de hoogten,
die thans haar gebied geworden waren en van weelde duizelde bij de verschieten,
die nu voor haar openlagen, moest zij wel meenen dat schier geen grenzen gesteld
waren aan haar vermogen, dat in de toekomst alles voor haar bereikbaar zou zijn
en zwichten zou voor hare oppermacht. Zoo volgde uit de volbrachte bevrijding
noodzakelijk een verhoogd zelfbewustzijn en een onbeperktvertrouwen in de
suprematie van den menschelijken geest, en deze heilige overtuiging van den
hoogeren aard van 's menschen geestelijke natuur, van hare oneindige meerderheid
en hare noodwendige zege over al het aardsche, het verontreinigende en het
onedele, is wel Beethoven's innerlijkste zielsgeloof geweest.
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Dit heeft hem heengedragen over zijn rampzalig leven en is de verheven en hoopvolle
leer geweest, die hij te verkondigen had en te bewijzen door zijne werken. En het
is niet moeilijk nu te voelen hoe levenwekkend en hoe bezielend dit beginsel wezen
moest, hoe het altijd weer opnieuw het élan kan geven aan een stoute en ontoombare
kunst, een kunst, die er naar moest streven altijd weer zich zelve te overtreffen, die
trachten moest zich op te beuren naar hoogere en altijd hoogere gedachtenkringen,
naar telkens reinere en lichtere sferen om zoo haar eigen superioriteit en de almacht
van den menschelijken geest te toonen en te bevestigen.
Maar niet enkel een onuitputtelijke extase, ontleend aan de beschouwing van
haar eigen innerlijke wezen, was haar deel geworden; met de verkregen vrijheid en
de geheele losmaking moest gepaard gaan het nu ook gansch op zich zelve
aangewezen zijn, de verlatenheid, de doodelijke eenzaamheid en de stand tegenover
de onbekende, vijandige machten, het noodlot of hoe men zich die te denken en te
noemen placht. Een strijd, die, werd hij eenmaal aanvaard, tot in het reusachtige
groeien moest, als daar de mensch, trotsch op het alleen staan tegenover zijn blinde,
redelooze tegenstanders, de onverbiddelijke tegenstrevende machten tarten ging,
voor wier elementaire kracht hij wellicht tijdelijk zwichten moest, maar waaraan hij
zich nimmer gewonnen kon geven, omdat hij hun lageren aard en innerlijke
minderheid moest blijven gevoelen. Een worsteling die iederen keer opnieuw
gestreden wildezijn, die soms verliep in een broedende zwaarmoedigheid, in een
dreigenden wrok, in een vertwijfelen, maar een ander maal ook weer kon eindigen
in een zoo heerlijk troimfeeren, in een zoo stralende verrukking, dat het was alsof
deze overwinning vooralle was bevochten, alsof zij het gansche menschdom werd
toegezongen, nu nog eenmaal weer de oude tweestrijd was beslecht, nu nog eens
weer de meerderheid van 's menschen beste deel bewezen was.
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Dat heeft hij gestreden en geleden, dat alles heeft hij getorst en is het blijven dragen,
ongebroken en tartend tot aan het einde toe en zonder den knak, die in het midden
van zoovele levens is en die met name in dat van Goethe zoo duidelijk is te
bespeuren. Maar niet bij hem, den onoverwonnene, den mokkende, die somtijds
zwoegend opzucht onder den last, maar dan zich vermant en oprijst in den luister
van zijn onaangetaste krachten, hij, die zijn geluk mocht vinden in het laten heerschen
van zijn geest en die nog sterven ging met het veldheersgebaar.
En thans, wat is er van dit alles thans nog over? Andere inzichten, wijsgeerig en
wetenschappelijk, een ander besef van 's menschen plaats in de hem omringende
oneindigheid en van de waarde en het belang en van een mogelijk doel van zijn
bestaan en van zijn trachten en streven, wat hebben zij gelaten van de vroegere
trotschheid, van de uitbundige gelukkigheid van dit aanvankelijk in verrukking komen
bij het zich bewust worden der verleende krachten?
Dat men geleerd heeft zich te onderwerpen, te dienen, in te zien de diepe
afhankelijkheid, den onoverkomelijken samenhang van het menschelijke en het
overige bestaande en de juistere verhoudingen tusschen beide; dat het geheele
conflict, dat den hoofdinhoud vormde van de besproken kunst, onmogelijk is
geworden; dat er een neiging is gekomen om het persoonlijke en toevallige voorbij
te zien en den blik te richten op het meer algemeene en blijvende, en dat praktisch
de besten onder ons gekomen zijn tot een leven van toewijding aan anderen en van
zelfverloochening.
En zoo, bij dit gewijzigde inzicht omtrent dat, wat werkelijk waarde heeft in dit
leven, zou men mogen verwachten, dat wij ons teruggebracht zouden voelen tot
een minder persoonlijke en minder ontroerde muziek, zachtzinniger en van
bescheidener roeping, die zich weer vermeien ging in de oorspronkelijke
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en ongestoorde bekoring van hare tonen zelf en hun duizendvoude wisselingen,
die zich gaf als een verpoozing, maar liefelijk en hartbekorend, en die in hare
klankschoonheid, in haar onvermengde reinheid en in hare onmiddellijkheid het
Eeuwige toch nog het best wist weer te geven.

III
En wie nu van deze algemeene beschouwingen zijn aandacht terugbrengt naar
eigen innerlijk en herinneringen, en zich afvraagt wat hij zelf heeft ondervonden in
den langen omgang met deze kunst, hoe zal het hem te moede zijn?
Hij herinnert zich den eersten jongen tijd, toen deze muziek iets voor hem had,
dat haar van alle andere onderscheidde, de nadrukkelijkheid en het sprekende, dat
maakte, dat deze wijzen hem aankwamen als woorden, als een betoog om aan te
hooren, een illusie zoo volkomen, dat hij er zich later op bezinnen kon als op iets
toegesprokens, het was zoo duidelijk en zoo overtuigend geweest, en hij wilde zich
de woorden zelf nog eens te binnen brengen en overdenken.
Dan de tijd van toenadering, van een beschroomd ontmoeten gaan en een
opgenomen worden en meegevoerd in dezen overstelpenden vloed van gedachten
en gevoelens. Een geheel verloren gaan, een lijdelijk zijn en een in zich opnemen,
in afwachting en zonder oordeel nog, maar slechts de nabijheid zoekende en de
voortdurende inwerking van dezen overweldigenden geest.
En eindelijk het volle genot, omhoog gerezen uit de warreling der aandoeningen,
het overzien en het beseffen van de wijde uitgestrektheid die ligt onder de wieken
van dezen geest en het volgen van de steeds klimmende vlucht met dezen leidsman,
die telkens nieuwe verschieten opende en scheidingen had weg-
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geslagen. En nu eerst mocht de zin van deze werken recht tot bewustzijn dringen,
zoodat de inhoud ook bij hem tot werkelijk leven kwam en hij meenen kon dat de
opeenvolging en de samenhang der onderdeelen voor hem nu verstaanbaar en als
van zelf sprekend was geworden. Een tijd van dwepen en geheel inleven, toen het
gebeurtenissen ook in zijn leven waren, telkens als de beteekenis voor hem opging
van een dezer werken, die zoo zwoegend doorstane levensphases van den maker
waren, en waarvan hij nu glimlachend er drie of vier achtereen op één avond hoort
voordragen, toen hij de gemoedstoestanden daarin geuit als hem vertrouwd herkende
en zij zijn eigen ontroeringen bijna verdrongen, toen het zijn hoogste wenschen en
streven was, dat hij zich deze opvatting en deze gansche beschouwing van de
dingen dezer wereld mocht eigen maken, dat zijn bestaan van den omgang met
dezen den stempel ontvangen mocht.
Ja, wel een argeloos dwepen, dat wij meenden, dat een ander leven tot voorbeeld
wezen kan, dat niet elk er op verwezen was zich zelf het standpunt op te zoeken,
dat hem bevrediging geven kan.
En argeloos ook dit meenen, dat wat hij voor groote en gewichtige dingen in deze
werken neergelegd vermoedde, zoo hij ze mocht doorgronden, dat dit dan nu het
voor het leven beslissende, het afsluitende zou zijn, dat voorgoed een einde zou
maken aan twijfel en onzekerheid, de som der wijsheid die men zich wenschte,
waarbij men vrede kan hebben voor altijd, waarbij men kan blijven en berusten.
Maar ongemerkt was het leven voortgegaan en zonder scheiding of vervreemding
was hij toch verder en weggevoerd tot een volgende ervaring, en een ander inzicht,
tot een stiller begrip en tot een ondervinding die men doorzag en williger leerde
aannemen. En na al de bewogen dagen, zoo vol van de door deze werken opgewekte
ontroeringen, van bestormende aandoe-

J.H. Leopold, Verzameld werk

451
ningen, machtig en aandringend, tot bezwijmens toe, van gelukzalig jubelen over
de geopende hemelsche visioenen en van een nagebleven mateloos smachten
moest hij het als een verademing gevoelen, dat er een vermindering was gekomen
en een tot rust komen, een begin van kalmte, zoo teer nog, dat hij beangst kon
worden van het ontmoeten van deze onstuimige vertrouwden van vroeger, maar
dat hij gevoelde te moeten koesteren als iets kostbaars, als het eerste verschijnen
van een nieuw en beter inzicht. En eindelijk het begrijpen dat dit bewogen zijn niet
in zich zelf iets goeds was, noch ter wille van zich zelf te zoeken, en het voorzweven
van een nieuw en geheel ander ideaal, niet van onaandoenlijkheid, maar van
gelatenheid en een verheven sereniteit, een vrede waarin alle tegenstrijdigheden
waren opgenomen en opgelost, een zachte wijsheid, die met een glimlach het
menschelijke naar zijn waarde had afgeschat en aan elke der ontroeringen het
toekomende wist toe te deelen.
Zoo dacht de habitué, en dan - o menschelijke inconsequentic - kon hij plotseling
een verlangen gevoelen naar de lente en het jonge groen, naar de Bohemers en
naar hun Tschaikowsky spelen.
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Oostersche schetsen en vertalingen door G. van Vloten
Amsterdam, Scheltema & Holkema's Boekhandel
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 5 Juni 1908
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Dit is een heerlijk boek, een van de weinige, waarvan de lectuur zoo geheel een
ontspanning kan zijn. Een boek, waarbij het lezen als zoodanig nog eens weer als
een groot genot en als een voorrecht wordt gevoeld, een rustig onderhoud en
samenzijn met den schrijver, die in doet gaan in het geluk der volkomene verpoozing,
waar men wordt bezig gehouden door boeiende en mooie dingen, dingen die
afwisselend getoond worden spelender wijze en enkel om het genot alléén, en
waarin men zich nog eens verdiepen mag zonder stoornis en verzonken in
onverdeelde aandacht en een onvermengde vrede, waarin niets anders opkomt,
geen zweem van zorg of zelfverwijt, en ook niet de vraag naar het meer of minder
belang.
Van het Oosten vertelt het, van voorbijgegane tijden en landen verafgelegen, van
menschen en geschiedenissen vreemd gebleven van het eigen leven der meesten
en zonder noemenswaarden invloed, zoodat het gansche boek iets heeft van een
doorloopend wonderverhaal, ijl en onwezenlijk en van een bovenwereldschen glans
beschenen als fabelachtige sprookjes en evenals zij ook slechts tot het genoegen
geschreven voor hen die hierbij niet meer onmiddellijk betrokken zijn en voor wie
dit alles niet een ernstiger onderwerp is. En echte en oorspronkelijke bescheiden
brengt het mede, opdat men met de zaak zelve in aanraking kome, groote
brokstukken oud-Arabische poëzie, overgezet in een gevoelige taal door een met
hen vertrouwd schrijver. Een schrijver ontvankelijk voor elke zuivere verfijning en
de delicate kieschheid, maar die tenslotte heimelijk toch nog het meest schijnt
geroerd te worden door het meest onmiddellijke, door den treffenden trek en het
diepgaande woord, dat is van alle maar vooral van oude tijden. En zoo, om het
algemeene en het meest gedeelde, om dat wat zich beroept op het oorspronkelijke
van ons wezen, werden aangehaald het prachtige verhaal van den leeuw, het
zachtzinnig roerende vers van
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de vrouw, die placht te manen tot sparen en garen, en vooral het verhaal van
Madjnoen, die uit spijt om Laila twee grepen heete kolen greep en bewusteloos
neerstortte, en den man van Laila ‘die verdrietig was over wat hij zag en verbaasd
tevens en heen liep.’
Maar wat het langste nablijft bij den lezer en wat in taal en inhoud het geheele
boek doortrekt en den aard bepaalt van het gansche werk, is de volgende distinctie,
dat het uit den haast en drang van het dagelijksche voortbestaan, uit al dit leven en
omgeven dat tot een beoordeeling niet komen laat, weg voert en er buiten plaatst
daar, waar tijd en rust is om tot zich zelven te komen, om te overzien en te
overdenken en te vergelijken, waar rekenschap mogelijk is, en een oordeel in
hoogere instantie over de innerlijke waarde van onze beschaving en samenleven.
Een overpeinzing, die licht bij velen tot een stille droefenis zal worden, tot een
betreuren en een nahangen van wat onherroepelijk verloren is, een vleug van zachte
weemoed, waarin men den schrijver gaat ontmoeten. Teruggetrokken als hij is, een
teedere en gevoelige natuur en een schroomvallige, een eenzame, maar niet uit
zelfgenoegzaamheid maar een teleurgestelde, die wellicht vol was van
uitingsbegeerte en van verlangens naar verwante ontmoetingen. En die zich heeft
teruggetrokken van dit alles, dat de voldoening mist, maar zonder bitterheid, die al
het bedrijf gadeslaat met een glimlach, die het half reeds glippen liet, en die tot
dezelfde berusting en stilte des gemoeds, tot dezelfde verwijdering en afstand van
het oogenblikkelijke als een beredeneerde wijsbegeerte komen mocht door de
zachte en niet falende leiding zijner eigene, oorspronkelijke natuur.
En zoo heeft hij dan dit boek geschreven, kalm en zonder al te groote illusies,
schrijvende wat hij te schrijven had, en niet bedoelende in te grijpen in wat hij zag
van den voortgang der dingen en niet goed kan keuren.
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En toch, wie zal zeggen welk een kracht er mag liggen in deze nauw hoorbare stem,
die klagend is, en in dit zachte verwijt, dat nahangt in den hoorder?
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Brieven van Spinoza
Nachbildung der im Jahre 1902 noch erhaltenen eigenhändigen Briefe
des Benedictus Despinoza.
Herausgegeben von W. Meyer, Haag. 1903. fol.
De Nederlandsche Spectator, 1903, no. 43
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De onderneming van den Heer W. Meyer, den volijverigen Spinoza-vereerder en
vertaler, om de nog voorhanden handschriften van Spinoza te reproduceeren en
uit te geven, is tot stand mogen komen en zoo liggen dan voor ons, tusschen fraai
geschept papier ingelegd, een aantal facsimile's, die in hun soort wel volmaakt
mogen heeten, en verder een transcriptio en een vertaling in het Hollandsch, Duitsch
en Engelsch, mitsgaders een bundel Erläuterungen veelal van biografischen aard,
het alles bijeengehouden in een geheel lederen portefeuille, prijkende met het zegel
van den wijsgeer.
De verwachting, dat bij gelegenheid van deze kostbare uitgave en door hare
ruchtbaarheid misschien hier of daar een nog onbekend handschrift mocht worden
gevonden en zoo ons bezit vermeerderd, is, helaas, vooralsnog niet verwezenlijkt;
integendeel het schijnt, dat van de handschriften, nog in de laatste Haagsche uitgave
vermeld, middelerwijl twee (epp. 12 en 69) verdwenen zijn, en dat er dus eerder
van een vermindering moet gesproken worden. Zoo vindt men dan hier slechts 11
brieven vereenigd, voorts een facsimile van de lithografie van brief 69, destijds door
Prof. Tydeman uitgegeven, en eindelijk een eigenhandige dedicatie op het titelblad
van een exemplaar van den Tractatus Theologico-Politicus. Van deze twaalf brieven
zijn er negen de oorspronkelijke afgezonden brieven zelf; drie, te weten de Nos. 2,
6 en 8, de concepten of copieën, waarschijnlijk beiden, want Spinoza zal meestentijds
zijn concept als copie voor zich bewaard hebben.
Hoofdresultaat nu van een kennismaking met de origineelen is wel, dat nog eens
weer overtuigend uitkomt, hoeveel ook nog in de laatste Haagsche uitgave de tekst
van Spinoza aan volkomen betrouwbaarheid te wenschen overlaat. Was het al
vroeger gebleken, dat van dat deel der Opera Posthuma, waarvan elk handschrift
ontbreekt, naast de Editio Princeps eene zorgvul-
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dige en doorloopende vergelijking der Versio Belgica de juiste lezing had kunnen
geven op een aantal plaatsen, die tot dusver uit gissing hadden moeten hersteld
worden, en op andere, waarop de aandacht nog niet gevallen was, een verrassend
beteren tekst aan de hand kon doen, uit de brieven blijkt, nu eigen contrôle mogelijk
is, hoe ook in deze niet weinig kan worden aangevuld en herzien.
Het kan de bedoeling niet zijn hier een volledige collatie te laten volgen; een kort
overzicht moge volstaan. In den langen brief over het Nitrum (ep. 6) zijn in den tekst
of in de varia lectio der Hagana ruim veertig grootere of kleinere verzuimen op te
merken en verder een tiental foutieve lezingen, waaronder zinstorende als sit voor
fit, salis voor solis, moretur voor movetur. In den tweeden brief (ep. 9), afgedrukt ex
autographo, worden nog negen onnauwkeurigheden aangetroffen, hoofdzakelijk
uitlatingen, terwijl het tevens bevreemdt, dat de afwijkingen van den tekst der Ed.
Pr., ongeveer tien in aantal, niet gelijk elders vermeld worden behalve éénmaal;
zelfs van de doorloopende persoonsverandering van meervoud in enkelvoud wordt
niet gerept, totdat men op het alleronverwachtst in de Hagana aan het slot stuit op
een tibi tradidi. De derde brief (ep. 15), reeds door Pollock uitgegeven, bergt nog
de leesfouten altero voor alteri en nuda voor nude in het handschrift, wat tevens
een betere Latiniteit geeft. Bij den vierden brief (ep. 23), ook deze uitgegeven ‘ex
autographo’, is het opschrift weggevallen. De vijfde en zesde brief zijn in 't Hollandsch
geschreven en mogen hier buiten beschouwing blijven. De zevende (ep. 32) aan
Oldenburg wijst een twaalftal verzuimen en fouten aan, waaronder quin voor quia;
aan het slot is consiliis gedrukt zonder op te geven, dat het handschrift conciliis
spelt, welke spelling wederom kan dienen ter opheldering der voorafgaande
uitdrukking ‘male conciliatus’. De achtste brief (ep.43) biedt, naast een tiental on-
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nauwkeurigheden, fouten in den tekst aan als qui voor qua, astuto voor astutus
(gelijk ook de Vs. B. leest) en possum voor possem. De negende brief (ep. 46), de
bekende aan Leibnitz, ‘primum a Murrio, deinde emendatius a Gerhardtio editum’
heeft niettemin nog een onjuiste inscriptie, verder habeo voor ago en manus meas
in verkeerde volgorde, en eindelijk staat in het handschrift parallelli, een schrijfwijze,
die verdiende genoteerd te worden, omdat zij leerzaam is voor de kennis van Spinoza
van het Grieksch. De tiende brief (ep. 49) aan Graevius, uit vier regels bestaande,
leest, in afwijking van de Hagana, primus en Uytreght. De elfde (ep. 72) heeft behalve
de reeds vroeger door Meyer aangewezen uitlatingen quam officiosissime en
paratissimum en behalve een tiental andere verzuimen voor de lezing der Hag.
ideae cujuscumque essentiae Deum... pro causa habet, waar niet uit te komen was,
de goede lezing essentia. De twaalfde en laatste brief (ep. 69) was indertijd al door
Prof. Tydeman en blijkbaar correct uitgegeven; in de Hagana bemerkt men plotseling,
dat, om niet te bevroeden reden, het geheele adres is weggelaten.
Zoo wordt een collatie ongemerkt een lang zondenregister, dat evenwel
vermoedelijk slechts ten deele den uitgevers der Haagsche editie ten laste valt.
Vermoedelijk zijn zij slecht gediend door degenen, die voor hen de origineelen
raadpleegden en die zij ten onrechte niet genoemd hebben, waardoor zij zelve de
verantwoordelijkheid op zich namen. Hoe dit zij, uit het bovenstaande overzicht,
hoe afgekort ook, zal voldoende gebleken zijn, dat wij nog ver af zijn van een
definitieven tekst, of ook maar van een volledig gebruik van alle hulpmiddelen om
daartoe te geraken, en dat men derhalve staat voor het feit, dat de tekst der werken
van dezen grootschen en diep ingrijpenden schrijver, wiens kennismaking nog
steeds van beslissenden invloed op het leven van zijn lezer vermag te worden, niet
kan beantwoorden aan de eischen van zorgvuldigheid en betrouw-
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baarheid, waaraan een uitgave van den minsten Latijnschen auteur der zgn.
klassieken heden ten dage behoort en pleegt te voldoen.
Voor het overige is de kennismaking met de origineelen ook nog in andere
opzichten niet zonder belang. Men leert er kleine eigenaardigheden van spelling en
interpunctie van Spinoza uit kennen: foeliciter voor feliciter; inaeptus voor ineptus,
praecor voor precor, waardoor het duidelijk wordt, hoe elders quaeror en queror
konden worden verwisseld; over parallelli en Spinoza's kennis van het Grieksch
werd reeds gesproken, waaraan nog kan worden toegevoegd, dat hij cristalli en
Phisica schrijft en omgekeerd perypheria en Chymaera; eindelijk merkt men op de
groote onzekerheid in de verdubbeling der medeklinkers, die bijna in iederen brief
en bij consonanten van elke soort voorkomt en die aan de Spaansche af komst van
den schrijver pleegt te worden toegeschreven.
En verder is het merkwaardig zijn doorhalingen en verbeteringen na te gaan,
somtijds blijkbaar reeds onder het schrijven zelf aangebracht, omdat er uit blijkt, dat
de schrijver voortdurend er zich op toelegt zijne bedoeling steeds duidelijker en zijn
woorden steeds minder aan misvatting blootgesteld te maken, en tevens, dat hij
tegelijkertijd ook nog bedacht is op welgevalligheid van uitdrukking, ja, dat hij
herhaaldelijk alleen de volgorde der woorden verandert met geen andere kennelijke
bedoeling dan om een beter zinsrhythmus te verkrijgen en zoo de meening
rechtvaardigt, dat hij, waar zulks pas gaf, volstrekt niet ongevoelig was voor de
sierlijkheid van val en afgerondheid van dictie, in een Latijnsche periode te bereiken.
Tenslotte doet zich natuurlijk de vraag voor, ook door den Heer Meyer geopperd,
welke redactie van die brieven, waarvan wij het oorspronkelijke afgezonden
exemplaar of het concept, en tevens den uitgegeven tekst der Editio Princeps
bezitten, in
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het vervolg de voorkeur zal verdienen. Voor zoo verre het niet wenschelijk zal zijn
beide geheel of gedeeltelijk afzonderlijk weer te geven, meen ik - al kan dit hier niet
in bijzonderheden worden aangetoond - dat de tekst der Ed. Princ. als grondslag
behoort te worden aangenomen. En zulks om innerlijke verdiensten. Immers
nagenoeg overal, waar hij in de bedoelde brieven afwijkingen vertoont, zijn dit in
den regel verbeteringen. En dikwijls verbeteringen, in aard gelijk aan die, welke wij
van Spinoza's eigen hand in de concepten aantreffen, woordomzettingen of
veranderingen, waardoor deels de zin korter en duidelijker en de stijl strakker en
1
krachtiger, deels de dictie juister of regelmatiger wordt. Of eindelijk zijn het die vele
kleinere en niet ingrijpende wijzigingen, coniunctivi, coniuncties en andere partikels
betreffende, waarvan men weliswaar een enkele maal vermoeden kan, dat zij van
de uitgevers der Op. Posth. afkomstig zijn, maar waarin de grens niet te trekken
valt, en die van zoo weinig belang plegen te zijn, dat men allerminst daarom een
betere redactie zou mogen laten vallen.
Het spreektvan zelf, dat op deenkele corrupte plaatsen, waar de uitgevers der
Ed. Princ. Spinoza's manuscript verkeerd gelezen of klaarblijkelijk niet begrepen
hebben, zooals ep. 6. concipiatur voor conspiciatur en ep. 46. lentes circulares
conversas voor lentes oculares convexas, en zoo op eenige andere, de juiste lezing
uit het handschrift dankbaar kan aanvaard worden.

Eindnoten:
1 Hetzelfde valt ook op te merken in de brieven 73, 75, 78, waarvan ons behalve den tekst der
Ed. Princ. een copie bewaard is gebleven waarschijnlijk van de afgezonden brieven zelf.
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Spinoza en de Stoa
Archiv für geschichte der philosophie VII. 1894 p. 28 vlg.
De Nederlandsche Spectator 1905, No. 22
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Het oordeel van Leibnitz, die in Spinoza een hernieuwer van het Stoïcisme zag,
kan, als het ontdaan wordt van het opzettelijk deprecieerende, en wordt teruggebracht
tot de erkentenis, dat veel in de Ethica ontleend is aan de Stoïcijnen, volkomen
aanvaard worden. Ja zelfs behoeft men het niet eens verrassend te noemen en
slechts voor een scherpzinnigheid als van zijn zegsman weggelegd; immers met
name in de eigenlijke zedeleer zijn de punten van overeenkomst zoo talrijk en voor
een ieder bij eenigermate vertrouwd zijn met beide stelsels zoo in 't oog vallend,
dat men gerust mag aannemen, dat de meeste beoefenaars van Spinoza elk voor
zich op zijn tijd dezelfde opmerking gemaakt hebben.
Intusschen schijnt eerst in de laatste jaren dit verband, zoo al niet opgemerkt,
dan toch ter sprake gebracht te zijn, althans men kan de vermelding van deze
belangrijke parallel nog op een aantal plaatsen te vergeefs zoeken, waar men ze
redelijker wijze had mogen verwachten. Hoe dit zij, op nieuw uitgesproken en tevens
in bijzonderheden toegelicht is het bovenvermelde oordeel in een tijdschriftartikel
van W. Dilthey, dat den titel draagt: ‘Die Autonomie des Denkens, der konstruktive
Rationalismus und der pantheïstische Monismus nach ihrem Zusammenhang im
17. Jahrhundert’. Een doorwrochte verhandeling, die haar hoogtepunt bereikt in een
uitvoerige uiteenzetting der bedoelde stelling en haar volledig bewijs, dit alles naar
den eisch ingericht, zoodat een aantal plaatsen uit de Ethica worden aangehaald
en daarnaast verwezen wordt naar Cicero en Seneca, naar M. Aurelius en Galenus,
ja naar de handboeken van Zeller en van Stein, een en ander ten betooge, in hoe
groote mate de Ethica gegrondvest is op de leer der Stoïci, hoe verschillende harer
hoofdstellingen daaraan ontleend zijn, en hoe dikwijls ook in bijzaken de invloed te
bespeuren is van de Stoïsche traditie.
Na dit verkregen resultaat moest wel voor een oogenblik ook
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de vraag aan de orde komen, hoe deze traditie Spinoza bereikt had. Vooreerst dan,
zegt Dilthey, indirect en wel over Telesio, Hobbes en Cartesius. Maar de
overeenkomst met de zuivere en oorspronkelijke Stoïsche leer is op vele plaatsen
zoo groot en zoo sprekend, dat men wel moet aannemen, dat Spinoza zijn kennis
deels uit een enkele klassieke schrijver zelf, (waarbij in de eerste plaats aan Cicero
en Seneca te denken is), deels uit de in zijn tijd gangbare handboeken over de
Stoïsche moraal, bijv. het werk van Lipsius of dat van Daniel Heinsius, verkregen
heeft.
Freudenthal in zijn jongste werk over het leven van Spinoza schijnt in de woorden
van Dilthey iets anders gelezen te hebben en den indruk te hebben ontvangen, alsof
deze bedoelde, dat de bovengenoemde, deels minder bekende schrijvers, Galenus,
M. Aurelius, Diogenes Laertius, Stobaeus, onze tegenwoordige beste bronnen voor
de kennis van den inhoud der Stoïsche leer en door hem ook slechts als zoodanig
aangehaald, dat ook voor Spinoza zouden geweest zijn; althans met verwijzing naar
de bibliotheek van Spinoza komt hij op tegen een voorstelling, als zouden genoemde
schrijvers aan Spinoza bekend zijn geweest. Voor zoover ik zie, ligt dit niet in de
woorden en zeker niet in de bedoeling van Dilthey; gelukkig maar, dat bij het noemen
van de werken van Stein en Zeller overwegingen van chronologischen aard een
misvatting hebben kunnen voorkomen.
Doch dit daargelaten, in elk geval gaan hier de gedachten naar Spinoza's
bibliotheek en de ons daarvan bewaard gebleven inventaris. En dan wordt ook hier
nog eens weer opnieuw duidelijk, welk een gebrekkig en weinig bruikbaar hulpmiddel
voor onderzoekingen als deze wij aan de lijst, zooals hij daar ligt, bezitten en hoe
moeilijk het is aan te nemen, dat deze opgave van de in de nalatenschap gevonden
boekwerken ook maar eenigszins een getrouw beeld weergeeft van die, welke hij
wer-
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kelijk bezeten heeft. Zooals op het gebied der fraaie letteren de Latijnsche schrijver,
wiens werken hem het meest zijn bijgebleven, van wien althans de zinswendingen
en uitspraken hem het gemakkelijkst uit de pen vloeien; zooals Giordano Bruno,
dien hij in zijn vroegste geschriften heeft nagevolgd; zooals de Scholastieken, van
wie wij met zekerheid weten, dat hij ze niet alleen gelezen heeft, maar ook aan hen
heeft ontleend; zooals zij allen of nagenoeg allen ontbreken, zoo ook hier; terwijl er
aan den diepgaanden invloed door de Stoïci op Spinoza uitgeoefend niet valt te
twijfelen, laat de lijst zijner boeken ook hier ons deerlijk in de steek en zijn wij weder
op de innerlijke aanwijzingen in zijn geschriften zelve op te speuren aangewezen.
Maar ‘werken van Cicero, Seneca en Justus Lipsius bevonden zich in Spinoza's
bibliotheek’ zegt Freudenthal. Ja, van Cicero... de brieven, en van Lipsius... de
uitgave van Tacitus! Waarlijk, was de ironie bedoeld, zij had niet grievender kunnen
wezen.
Seneca is aanwezig, al is het dan ook alleen in de ‘epistulae morales’ en al
ontbreken de eigenlijke wijsgeerige verhandelingen en dialogen; Seneca en voorts
Epictetus in de uitgave van Wolff met de Latijnsche versie er naast gedrukt. Zij
1
beiden zijn het eenigste, dat wordt opgegeven van Stoïsche lectuur ; evenwel, daar
zij met Aristoteles samen de uitsluitende vertegenwoordigers der geheele antieke
philosophie zijn, zoo zou het, zoo waar, iemand kunnen invallen in deze
getalsverhouding zelve nog een laatste aanwijzing te willen zien van den invloed
inzonderheid door de Stoïsche leer op de denkbeelden van Spinoza uitgeoefend.
Vraagt men echter, of in de beide bedoelde werken aan wijzingen voorkomen,
die ons moeten doen aannemen, dat ze door Spinoza gelezen en gebruikt zijn, dan
vrees ik, dat ook hier weer het antwoord teleurstellend zal moeten luiden.
Ik heb van het Enchiridion de Latijnsche vertaling moeten
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doorlezen, maar het is mij niet mogen gelukken ergens iets op te merken, waarvan
óf wat Latijnsche dictie betreft, mij een reminiscens bij Spinoza voorstond, óf dat in
inhoud zulk een overeenstemming vertoonde, dat men met grond denken kon aan
een onmiddellijk ontleenen. Wel, gelijk bij het besproken verband tusschen beide
leerstelsels niet anders te verwachten was, hier en daar een zekere algemeene
gelijkenis; zoo Ench. I. 4, waar volledig afstanddoen van wereldsche belangen
noodig wordt geacht om de wijsbegeerte met vrucht te beoefenen: ‘want als gij,
behalve dat, ook nog heerschappij en rijkdom begeert, dan is er kans, dat ge zelfs
deze niet verkrijgt, daar ge ook naar het eerstgenoemde streeft; zeker echter zult
gij dat alles missen, waardoor alleen vrijheid en geluk verkregen wordt’, dit alles
kan doen denken aan het begin van het tractaat over de verbetering van het verstand;
Ench. XVI. komt ‘de zoon in den vreemde’ voor, de uit de antieke comedie bekende
figuur, die ook bij Spinoza is aan te treffen; Ench. XXI. ‘laat dood en verbanning en
al wat vreeselijk is, u dagelijks voor oogen zijn en vooral de dood’ herinnert aan de
veelgeprezen prop. 67. lib. IV., dat niet de dood, maar het leven des wijzen
dagelijksche overpeinzing is, een polemiseeren tegen de Stoïsche zienswijze, gelijk
dat ook wordt aangetroffen in de op zoo velerlei wijzen verklaarde zinsnede van lib.
IV. prop. 18. Schol., waarin de zelfmoord wordt veroordeeld. Al deze parallelplaatsen
echter zijn niet dan natuurlijke punten van overeenkomst, waar de eene leer de
andere geacht moet worden te hebben voortgebracht, en noch hun aantal noch de
aard hunner overeenstemming wettigen het, te denken aan een directe ontleening
2
aan dezen bepaalden schrijver.
En ook bij de lectuur van de brieven van Seneca ondervindt men iets dergelijks;
niet zelden doet zich een algemeene overeenkomst voor in inhoud en
gedachtengang, maar iets, dat óf door wijze van uitdrukken óf door bepaalden
inhoud terstond
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en ontwijfelbaar als door Spinoza overgenomen herkend wordt, heb ik niet mogen
aantreffen.
Zoo blijken, gelijk gezegd werd, zelfs de weinige gegevens, die de lijst der
bibliotheek aan de hand doet, nog vrijwel onbruikbaar en is men ook hier
genoodzaakt in hoofdzaak buiten de boekeninventaris om zijne onderstellingen te
maken. En dan zal het niet te gewaagd zijn met Dilthey aan te nemen, dat Spinoza
allicht bijv. uit de philosophische geschriften van Cicero, aan wien men hier in de
eerste plaats dient te denken, met de Stoïsche leer bekend is geweest, of althans
een der toenmalige handleidingen, van Lipsius of een ander, bestudeerd heeft.
Gaan wij nu een schrede verder en vragen wij, hoe kwam Spinoza er toe juist de
Stoïsche leer als grondslag voor zijn eigen zedeleer te nemen? Was dit spontaan
of zoo men wil bij toeval, of werd integendeel zijn keuze bepaald door de
geestesrichting van den tijd waarin hij leefde, dan opent zich een ruimer uitzicht en
een onderzoek van algemeener aard en wijder strekking. En wat ons eigenlijk
onderwerp betreft, indien het mocht blijken, dat in die dagen de belangstelling en
de bewondering voor de Stoïsche moraal verspreid en de kennis der Stoïsche traditie
gemeengoed was onder de geletterden, dan zou het besproken feit in zijn historisch
verband kunnen worden ingelascht, terwijl tegelijkertijd het belang van het vraagstuk,
uit welke schrijvers Spinoza persoonlijk zijn kennis geput had, tot de juiste
verhoudingen zou worden teruggebracht.
Hiermede zijn wij bij het belangrijkste deel van het onderzoek van Dilthey
aangekomen. En hier moet ook genoemd worden het boek van Couchoud: Béno’t
de Spinoza; een Fransch werk, dat misschien wat te rijk is aan gewaagde
onderstellingen en zakelijke onnauwkeurigheden, om als bron van informatie te
kunnen dienen, maar dat voor den met de feiten vertrouwde belangwekkend en
frisch van lezing is door oorspronkelijkheid
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van inzichten en verrassende combinaties. In de uitvoerige uiteenzetting nu van de
Ethica heeft de schrijver aan zijn bespreking van het vierde boek den veelzeggenden
titel: Le Stoïcisme gegeven, en hij deed zulks, naar het schijnt, onafhankelijk van
Dilthey; wel een bewijs van het boven gezegde, dat waarlijk de opmerking van het
verband der beide stelsels niet moeilijk te maken was. In dit hoofdstuk dan gaat hij
na, hoe het Stoïsche ideaal van den wijze in de Ethica wordt teruggevonden, maar
ook welke wijzigingen het heeft ondergaan; vooraf echter heeft hij, wat ons op het
oogenblik het meeste belang inboezemt, uiteengezet, langs welken weg en in welken
vorm dat ideaal den Hollandschen wijsgeer bereikt had. Hij beschrift, hoe sinds het
begin der 17e eeuw de Stoïsche leer gaandeweg, dank zij de handboeken der
philologen, in West-Europa door de geleerden en geletterden bestudeerd en
beoefend was geworden; hoe daarna schrijvers en dichters hadden bijgedragen om
haar onder de beschaafde standen te verspreiden en te doen bewonderen. Zoo
treft men overal, in Engeland, in Spanje, in Frankrijk, de studie derS toïsche
philosophie in een hernieuwden bloei aan, bij welke groote verbreiding het klassieke
ideaal van den wijze zich een aanpassing aan de nationale deugden der
respectievelijke volkeren moet laten welgevallen; in wetenschap, in literatuur, in
maatschappelijk leven doet zij haar invloed gelden en naast de Christelijke is zij de
leer geweest, die de geestelijke atmosfeer van die dagen het meest heeft
doordrongen. Ook in ons land; Lipsius en Daniel Heinsius hadden er hunne reeds
genoemde handleidingen geschreven, Coornhert vertaalde het werk van Seneca
3
over de weldaden en schreef zijn zedeleer, , Grotius moet in dit verband genoemd
worden en vraagt men naar een luisterrijk voorbeeld van praktische beoefening
dezer de persoonlijkheid stalende leer, dan komen onmiddellijk de De Witten voor
den geest, de vrienden en vertrouwden van Spinoza.
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Zoo leidt het betoog van den Franschen schrijver er toe, den invloed te doen
uitkomen, dien de omgeving in dezen gehad heeft op Spinoza, en te laten gevoelen,
een hoe groot aandeel de gemeenschappelijke gedachtenschat van zijn tijd heeft
bezeten aan de vorming van den inhoud van zijn denken.
In een eenigszins andere lijn beweegt zich het onderzoek van Dilthey. In de
aangehaalde verhandeling, die het slot vormt van een reeks breed opgevatte
artikelen, beschrijft hij, hoe vanaf het begin der renaissance de kennis van en de
voorliefde voor de Stoïsche leer met de hernieuwde belangstelling in de klassieke
studiën evenwijdig heeft geloopen en Cicero en Seneca dan ook de lievelingschrijvers
van die dagen geweest zijn; hoe reeds terstond van de oudste humanistische school
te Florence de moraal sterk Stoïsch gekleurd was en hoe door Telesio en Giordano
Bruno in Italië, in Frankrijk door Montaigne en Bodin deze traditie werd voortgezet.
En zoo wanneer hij bij de 17e eeuw is aangekomen, treft de schrijver terstond bij
Herbert van Cherbury een belangrijk, ja een hoofdfonds van Stoïsche gedachten
aan en valt het hem niet moeilijk, ook verder een onafgebroken verband en
overlevering aan te toonen. Over Baco en Charron en in het staatkundige over Huig
de Groot, komt hij tot Hobbes en Cartesius en nu is de keten gesloten, als wiens
laatste schakel hij in zijn betoog Spinoza mocht beschouwen, en kan hij in den
breede gaan aantoonen, op hoevele en onmiskenbare plaatsen in de laatste boeken
van de Ethica de Stoïsche traditie nog aan den dag komt en open voor oogen ligt,
en hoe zij het eigenlijk onderweefsel vormde, waarover dit prachtige werk werd
uitgevoerd.
Wij zien, hoe hier de aandacht voornamelijk gevestigd wordt op den gang der
overlevering en de wijze, waarop het eenmaal verworven gedachtenbezit van
geslacht tot geslacht werd voortgegeven. Maar in hun wezen zijn beide
onderzoekingen natuur-
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lijk van gelijken aard en zij voeren dan ook beide tot dezelfde slotsom, de reeds zoo
menigmaal gevondene, waar een nader onderzoek mogelijk was van een vermeend
geïsoleerd verschijnsel op geestelijk gebied: Spinoza heeft gestaan in de volte van
zijn tijd en hij is te leer gegaan bij zijn voorgangers en heeft op zijn beurt hun arbeid
voortgezet; zijn werk is historisch te verklaren en wij weten, wat wij voortaan te
denken hebben van karakteriseeringen als den ‘eenzamen’ wijsgeer en die ‘veel
gedacht, maar weinig had gelezen’.
Den sterksten indruk echter bij een overzicht als het besprokene ontvangt men
wel bij het gadeslaan van de groote plaats, die in het menschelijk denken de leer
der Stoa heeft mogen innemen. Ook zonder te meenen, dat het innerlijke verdienste
was, die haar boven andere die plaats verzekerde en zonder hier iets anders in te
willen zien dan het spel der omstandigheden, kan men toch ontvankelijk blijven voor
het imposante van het schouwspel, hoe deze leer, die in de oudheid zoovele en
zoo edele geesten geboeid had en aan zich verbonden, door eeuwen heen en bij
Grieken en Romeinen, dan, als zij met de Latijnsche literatuur over is gevoerd naar
de dagen van het moderne, terstond haar heerschappij over de geesten en haar
daadwerkelijken invloed herneemt en handhaaft en weet voort te zetten tot de
jongste tijden.

Eindnoten:
1 Misschien moet in dit verband ook Quevedo worden genoemd, wiens werken onder de boeken
van Spinoza worden vermeld.
2 Curieus. maar waarschijnlijk niet meer dan dat, is dat achter in de Epictetusuitgave van Wolff
o.a. ook het geschrift van den Pythagoreër Porphyrius: ‘de abstinentia ab animalibus necandis
libri IV’ gevonden wordt, terwijl Eth. IV, prop. 37, schol. I de plotselinge uitval tegen ‘legem illam
de non mactandis brutis’ voorkomt.
3 Marcus Aurelius was in 1583, het handboekje van Epictetus in 1660 vertaald, de brieven van
Seneca (door Glasemaker) in 1661.
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Omar Khayyam
De Nederlandsche Spectator, 1906, No. 11
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Indien al niet in gelijke mate als in het Engelsch sprekende deel der wereld, zoo zal
toch ook in ons land waarschijnlijk de Rubáiyát van Omar Khayyám in de bewerking
van Fitzgerald bij het publiek van smaak of wijsgeerigen zin een bekend, wellicht
een geliefd boek zijn. Het kan derhalve zijn nut hebben, de aandacht te vestigen
op de jongste levensbeschrijving van den astronoom-dichter, en wel van de hand
van een zijner landgenooten: Life of Omar al-Khayyámi by J.K.M. Shirazi, een keurig
gedrukt en in Oosterschen trant gebonden en versierd boekje, uitgekomen bij T.N.
Foulis te Edinburgh.
De geleerde Pers, die onder den genoemden naam schuil gaat, deelt in het
voorbericht mede, dat hem behalve de hulpmiddelen der Europeesche bibliotheken
ook de handschriften hebben ten dienste gestaan, die het eigendom zijn van het
Koninklijke Huis zijns vaderlands en van hoogaanzienlijke particulieren aldaar, welke
manuscripten bizonder zeldzaam en belangrijk, als zijnde voorwerpen van
godsdienstige vereering, voor ongeloovigen ontoegankelijk zijn. Evenwel, het blijkt,
dat voor en na de berichten omtrent Omar uiterst schaarsch zijn en dat, wat wij
omtrent zijn persoon te weten kunnen komen, in hoofdzaak moet worden afgeleid
uit de enkele verhalen, reeds in de voorrede van Fitzgerald te vinden.
In de eerste plaats uit het bekende relaas omtrent het driemanschap van den
Nizam-ul-Mulk, den staatsman, Omar Khayyám den geleerde en Hassan, den
intrigant en het latere hoofd der ‘Assassins’. Dit verhaal wordt door onzen schrijver
dan ook ten breedvoerigste uiteengezet en daarna scherpzinnig ontleed. Hij wijst
erop, dat uit een recht begrip van de geschiedenis dezer vriendschap volgt, dat
Omar iemand van stand en daarmede overeenkomstig vermogen moet geweest
zijn. En ook, dat hij in leeftijd ongeveer de gelijke moet zijn geweest van de beide
andere genoemden en dat dus zijn geboortejaar omstreeks 1015-
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1020 moet geplaatst worden; aangezien wij nu van elders weten, dat hij 1123 of
1124 is gestorven, zal Omar meer dan honderd jaar oud geworden zijn, gelijk
trouwens ook de traditie onder de Perzische geleerden het wil en bovendien bij
Perzische dichters geen ongewone ouderdom schijnt te wezen. Vervolgens
doorgaande over de persoonlijke afkomsdt van den dichter, oppert de schrijver de
meening, dat deze, hoewel te Nisjapoer geboren, evenwel van Arabische afkomst
zou zijn geweest. Immers zijn naam al-Khayyámi is niet Perzisch, maar daarentegen
tamelijk algemeen onder de Arabieren en wel als stamnaam, niet als patronymicum;
noch moet er derhalve aan gedacht worden van Omar's vader of van hem zelf een
‘tentenmarker’ te maken, trouwens een bedrijf, dat in het bloeiende en rijke Nisjapoer
van die dagen, de eerste en schoonste stad des rijks, kwalijk een bestaan zou
hebben opgeleverd.
Wat nu verder de jeugd van Omar aangaat en de aard en inhoud van het onderwijs,
dat hij genoot, zoo kunnen zij slechts uit een beschouwing van den algemeenen
toestand te dien tijde worden afgeleid; hij zal het gebruikelijke curriculum der
wetenschappelijke opleiding met de Koran als begin en einde, hebben afgelegd.
Eerst van den tot de volheid zijner ontwikkeling en tot beroemdheid gekomene
spreken de bewaard gebleven verhalen en anecdoten. Wij hooren alsdan, dat hij
door den grootsten Korankenner van zijn dagen geprezen wordt om zijn belezenheid
in de Heilige Schrift en deszelfs uitleggers; hij wordt bewonderd om zijn kennis in
alle vakken van wetenschap, in rechtsgeleerdheid, geschiedenis, talen, en bovenal
in de wijsbegeerte en de astronomie. Met name zijn kennis in de laatstgenoemde
wetenschap schijnt op de verbeelding zijner tijdgenooten te hebben gewerkt, zoodat
aan het wonderbaarlijke grenzende verhalen van zijn bekendheid met de
natuurkrachten worden gedaan, van zijn scherpen blik als medicijnmeester, van
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zijn bedrevenheid als geestenbezweerder, als verdrijver van een vogelenplaag, als
voorspeller van het weer. Wanneer de Koning wil gaan jagen, ontbiedt hij den Khaja
Imam Omar om hem geschikte dagen aan te wijzen, waarop het niet zal regenen.
De Khaja ging heen en overpeinsde de zaak gedurende twee dagen en deed alsdan
een zorgvuldige keuze. Maar toen de Koning was te paard gestegen en een eind
weegs voort gereden, betrok het uitspansel, de wind stak op en sneeuw en nevel
overviel hen. Alle aanwezigen schoten in den lach, maar Khaja Imam sprak: ‘Wees
onbezorgd, want in deze zelfde ure zal de hemel zich verhelderen en vijf dagen
lang sinds dezen zal er geen druppel vocht vallen’. Gelijk geschiedde. In 1074 wordt
hij, zooals bekend is, door den Sultan Malik Shah naar Merw ontboden, alwaar hij
het werk heeft verricht, dat hem bovenal beroemd heeft gemaakt en den nieuwen
en volgens deskundigen voortreffelijken kalender heeft samengesteld.
Maar ook hooren wij, dat hij bekend stond als een slecht, dat is niet-rechtzinnig
man; dat een zijner leerlingen in de wijsbegeerte, die 's morgens te zijnent kwam
ter onderrichting, huiswaarts gaande, zijn meester aanbracht om zijn kettersche
meeningen; dat hij om het een en ander weinig schreef en weinig onderwijs gaf; dat
‘de innerlijke bedoelingen van zijn verzen zijn als stekende slangen voor de
Muselmansche wet, van daar dat de menschen van zijn dagen hem haatten en de
geheimen aan het licht brachten, die hij liever verborgen had gehouden, zoodat hij,
vreezende voor zijn leven, zijn pen en zijn tong wist in te houden.’ En ook zijn hier
te noemen zijn vele reizen naar Samarkand, Ispahan en elders, die volgens onzen
biograaf niet alleen uit weetgierigheid zijn te verklaren, maar ook uit de bezorgdheid
voor godsdienstige vervolging, die bij wijlen een verandering van woonplaats
wenschelijk maakte.
Ten slotte volgt het verhaal van Omar's doodvoorspelling,
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dat wellicht in teedere bedoelingen is opgesierd, evenals de vrome versies van zijn
laatste oogenblikken en beweerde verzoening met de leer, maar dat hier toch naar
de volledige lezing bij Shirazi (uit de geschriften van een zekeren Nizami Aruzi)
moge herhaald worden. ‘In het jaar 506 (1112-1113) hadden Khaja Imam Omar
al-Khayyámi en Khaja Imam Muzzafar i Isfizari hun intrek genomen in de stad Balkh,
in de straat der slavenkoopers, in het huis van Amir Abu Sáad en ik had mij bij hun
gezelschap aangesloten. In het midden van onze bijeenkomst hoorde ik dat ‘Betoog
der Waarheid’, Omar, zeggen: ‘mijn graf zal zijn op een plek, waar over mij de
boomen hun bloesems zullen strooien tweemalen's jaars.’ Dit scheen mij ongerijmd,
alhoewel ik wist, dat een als hij geen ijdele woorden spreken zou. Als ik in Nisjapoer
kwam in het jaar 530 (1135-1136), eenige jaren nadat die groote man zijn aangezicht
in stof gehuld had en deze lage wereld van hem werd beroofd, ging ik heen om zijn
graf op te zoeken op den avond van een Vrijdag, met mij een gids medenemende
om mij de plaats zijner ruste aan te wijzen. Derhalve bracht hij mij naar het
Hirakerkhof, ik sloeg links af, en zijn zerk lag aan den voet van een tuinmuur,
waarover pereboomen en perzikboomen hun kruinen bogen en vele bloesems waren
gevallen op zijn graf. Toen herinnerde ik mij dat zeggen in de stad Balkh en ik viel
in tranen, omdat op het aangezicht der aarde en in alle streken der bewoonde wereld
ik nergens iemand zag aan hem gelijk; moge God hem barmhartig zijn in Zijn genade
en Zijn goedertierenheid.’
Nog steeds wordt het graf van Omar aangewezen op een eenzame plek van het
Hirakerkhof; evenwel de steen er op mist, in strijd met Perzisch gebruik, ieder
opschrift, zoodat onze biograaf, die de plaats bezocht, twijfelt aan de authenticiteit.
Dit is nagenoeg het wezenlijke van wat wij van Omar weten. Toch treedt ook uit
dit weinige een figuur naar voren van waar-
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lijk ongemeene afmetingen en verhoudingen. Een geest, brandende naar onderzoek,
en een verstand, dat volhield tot den laatsten grond; een, die achtereenvolgens al
het weten van zijn tijd in zich had opgenomen, die van en door de schriftgeleerdheid
was gekomen tot de exacte wetenschappen, in beide zijn grootschen aanleg
openbarende, die door zijn onverbiddelijk verstand tot een botsing moest gevoerd
worden met de aangenomen leer en den bestaanden godsdienst en zoo een leven
inging van omzichtigheid en afzondering, gehaat en gevreesd bij het overwegend
grootste deel, maar anderzijds gezocht en gewaardeerd bij de weinigen zijns gelijken,
de hoogststaanden van zijn tijd. Wie gevoelt in dit alles niet de overeenkomst
tusschen dezen Oosterschen man der wetenschap en den Joodschen wijsgeer in
ons zeventiende eeuwsche land? Een overeenkomst, die met het genoemde niet
1
is uitgeput , in zooverre zij beiden, en nagenoeg zij beiden alleen, de kracht hebben
bezeten om tot de uiterste consequenties van de rede en van het determinisme
door te denken en deze te aanvaarden met alles, wat daarin omtrent 's menschen
lot ligt opgesloten. En valt ons hier de Prediker in, die in dit laatste verband nog als
derde genoemd kan worden, dan is men geneigd te denken aan een bepaaldelijk
Oostersche levenskracht, die daar, waar Westersche geesten een compromis
zochten en aan het onafwijsbare trachtten te ontkomen, niet alleen vermocht te
geraken tot de allerlaatste bevindingen, maar deze ook geheel te aanvaarden; wel
een kracht te noemen, zoo kracht bestaat in het doorgronden, maar bovenal in het
aanvaarden der volledige werkelijkheid.
Maar naast en boven dit alles was aan dezen denker, mede als gevolg van tijd
en plaats zijner geboorte en hun hooge beschaving, de gave gegeven van het woord
en van de dichtkunst. Zoo bleef in hem het menschelijke behouden, en komt te
zijner tijd ook in hem de wrevel en het klagen op der menschelijke on-
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voldaanheid en teleurstelling over den tweespalt tusschen den ingeboren drang
naar het redelijke en de niet beantwoordende werkelijkheid; het klagen over 's
menschen bestaan, waarin een zin niet is te ontdekken, de wanhoop over alle betere
verlangens, die hun doel toch niet bereiken mogen en gedoemd zijn verspild te
worden en te loor te gaan. Want dit is wel de oorspronkelijke zin, dit de ondertoon
van de bijwijlen zoo uitgelaten Rubáiyát; in al de vreugde is zoo goed de innerlijke
spijt, de grimmige bitterheid te hooren, juist als zij zoo luide prijst den beker en het
zingenot, het vluchtig oogenblik, het eenig zekere dat den mensch gegeven is.
Heeft men dit ingezien, dan kan men zich bijna verwonderen, dat er lezers
gevonden worden, die oordeelen, dat Omar in allen ernst den lof der dronkenschap
bezongen heeft en dat de Perzische biograaf gemeend heeft, te moeten wijzen op
het voor een Oosterling ondenkbare, dat iemand van Omar's positie zich in den wijn
zou zijn te buiten gegaan, op het schaarsche voorkomen van de veelbezongen
taveerne in het Muselmansche Perzië van die dagen enz., om aldus een blaam van
zijn nagedachtenis verre te houden.
En tevens gevoelt men, dat aan het diepgaande belang en aan de eeuwigheid
van het vraagstuk, dat er in wordt aangeroerd, de Rubáiyát voor een goed deel zijn
waarde ook voor de lezers van thans ontleent. En wanneer de Perzische
levensbeschrijver zich min of meer beklaagt, dat de wetenschappelijke arbeid van
Omar en zijn zooveel belangrijker studieën in de Westersche beoordeeling vergeten
worden voor zijn verzen, die hem niet anders waren dan een ontspanning van
ernstiger bezigheden, dan doet hij ons ten deele onrecht. Immers wat Omar in zijn
studieën blijvends gepresteerd mag hebben, zal zijn plaats hebben gevonden in het
onpersoonlijke repertorium der wetenschap. Maar ook de Westersche lezer beseft
volkomen, dat juist het feit,
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dat hier iemand aan het woord is, die in de eerste plaats een man der wetenschap
was, iemand die het diepzinnige, het allen boeiende, niet voor allen te bevamen
vraagstuk niet slechts innerlijk doorleefd, maar ook verstandelijk doorgrond heeft
en inderdaad beheerscht en naar alle zijden volkomen meester is, dat deze
omstandigheid de Rubáiyát verheft tot een zekerheid en tot een hoogte, waaraan
het werk van beroepspoëten slechts in de zeldzaamste gevallen reiken mag, en dat
ook hier weer wordt bewezen, dat de dichtkunst noch zoo ver af is van hare meest
wezenlijke bestemming, noch er zoo slecht bij vaart, als zij mag worden de
verpoozing der meest omvattende en meest souvereine geesten.

Eindnoten:
1 Een uiterlijk maar treffend bewijs dezer overeenkomst in het bij Omar zulk een groote rol spelende
beeld van den pottebakker en zijn maaksels (vgl. Jeremia 18.6, Paulus Rom. 6.19), dat ook
meermalen door Spinoza gebezigd wordt.
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aant.

[Geschriften van wijsheid]

B. de Spinoza
Verhandeling over de Verbetering van het Verstand
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Inleiding
I
Nadat mij de ondervinding geleerd had, dat alles wat in het gewone leven gemeenlijk
voorkomt, ijdel en nietig is, en daar ik zag, dat alles waarvoor en wat ik vreesde,
niets noch goed noch kwaad in zich zelven had, dan in zooverre mijn ziel er door
bewogen werd, besloot ik eindelijk te onderzoeken, of er iets bestond, dat een
waarachtig goed was en aan zich aandeelgevend en waardoor alleen, met verwerping
van al het overige, mijn ziel kon worden aangedaan; ja of er iets was, na welks
vinden en verwerven ik een aanhoudende en hoogste blijdschap voor eeuwig zou
genieten.
Ik zeg ‘dat ik eindelijk besloot.’ Want op het eerste gezicht scheen het ongeraden,
wegens een toen nog onzekere zaak, het zekere te willen opgeven. Ik zag immers
de voordeelen, die uit eer en rijkdom verworven worden en dat ik gedwongen zou
worden mij van het zoeken daarvan te onthouden, zoo ik ernstig op een nieuwe
zaak moeite wilde doen; en zoo bij geval het hoogste geluk toch in hén gelegen
was, zag ik in dat te moeten missen; echter, zoo dat in hen niet gelegen was en ik
voor hen uitsluitend mij moeite gaf, dan ook zou ik het hoogste geluk missen.
Ik overlegde derhalve in mijn geest, of het misschien mogelijk was tot een nieuwe
levenswijze of althans tot zekerheid daarover te komen, terwijl de orde en gewone
inrichting mijns levens niet veranderd werd. Hetgeen ik dikwijls tevergeefs beproefd
heb. Want wat het meest in het leven voorkomt en bij de menschen, gelijk men uit
hun daden op mag maken, als het hoogste goed geschat wordt, kan terug worden
gebracht tot deze drie: te weten rijkdom, eer, en zinsgenot. Door die drie wordt de
geest zoo afgeleid, dat hij allerminst over eenig ander goed vermag na te denken.
Want wat het zinsgenot betreft, daardoor wordt de ziel zoo geboeid, alsof zij in iets
goeds bevredigd werd; waardoor zij ten zeerste belet wordt over iets
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anders te denken. Maar na het genot daarvan volgt de hoogste neerslachtigheid,
die, zoo zij den geest al niet vasthoudt, toch hem verwart en verstompt. - Door het
najagen van eer en rijkdom wordt ook de geest niet weinig uiteen gerukt, vooral als
deze laatste niet dan om zich zelve gezocht wordt, omdat zij dan verondersteld
wordt het hoogste goed te zijn. Door eer echter wordt de geest nog veel meer uiteen
gerukt, want die wordt steeds ondersteld een goed te wezen op zich zelve en als
het laatste doeleinde, waarnaar alles gericht wordt. Verder is er in deze beide niet,
zooals in het zinsgenot, een berouw, maar hoe meer van beide bezeten wordt, des
te meer wordt de vreugde vergroot, en bij gevolg worden wij meer en meer aangezet
om beide te vergrooten; zoo wij echter in onze hoop in eenig geval bedrogen worden,
dan ontstaat de hoogste droefheid. Ten laatste is de eer tot een groote belemmering
daardoor, dat om hem te verkrijgen, het leven noodzakelijk naar het begrip der
menschen gericht moet worden, door namelijk te mijden, wat de menschen
gewoonlijk mijden en te zoeken wat zij gewoonlijk zoeken.
Daar ik derhalve zag, dat dit alles zoo zeer in den weg stond om mij op eenige
nieuwe levensinrichting moeite te geven, ja er zoo aan tegenovergesteld was, dat
men van het eene of van het andere noodzakelijk moest afzien, was ik gedwongen
te onderzoeken, wat mij het nuttigst was; immers, gelijk ik reeds zeide, scheen ik
een zeker goed voor een onzeker te willen opgeven. Maar nadat ik een klein weinig
dit had overdacht, vond ik eerst, dat ik, zoo ik met prijsgeving van dit alles mij tot
een nieuwe levensinrichting aangordde, ik een goed uit zijn aard onzeker (zooals
wij duidelijk uit het gezegde kunnen opmaken) op zou geven voor één, onzeker,
niet uit zijn aard (want ik zocht een bestendig goed), maar slechts wat betreft de
bereikbaarheid. Door voortgezette overpeinzing echter kwam ik zoover, dat ik
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alsdan, mits ik slechts diep genoeg kon doordenken, een zeker kwaad voor een
zeker goed zou prijsgeven. Want ik zag, dat ik in het hoogste gevaar verkeerde, en
dat ik genoodzaakt was een geneesmiddel, hoe onzeker ook, met de uiterste
krachten te zoeken, evenals een zieke aan een doodelijke ziekte lijdende; die, als
hij een wisse dood voorziet, zoo geen geneesmiddel wordt aangewend, genoodzaakt
is dat middel, hoe onzeker ook, met de uiterste krachten te zoeken; immers daarin
is zijn gansche hoop gelegen. Aldatgene echter, wat de menigte najaagt, brengt
niet slechts geen geneesmiddel bij tot het behouden van ons zijn, maar belemmert
dat zelfs en is gewoonlijk de oorzaak van den ondergang van hen, die het bezitten
en altijd van hen, die er door bezeten worden. Want zeer vele voorbeelden zijn er
van hen, die vervolging tot den dood toe geleden hebben om hunne rijkdommen,
en ook van hen, die om schatten te verwerven, zich aan zoovele gevaren hebben
blootgesteld, dat zij eindelijk met hun leven boetten voor hun onverstand. En niet
minder voorbeelden zijn er van hen, die om eer te verkrijgen of te verdedigen, ten
jammerlijkste geleden hebben. Ontelbaar eindelijk zijn de voorbeelden van hen, die
door te groot zinsgenot zich den dood verhaast hebben. - Voorts scheen hieruit dit
kwaad te zijn ontstaan, dat al het geluk of ongeluk gelegen is in dit ééne, te weten
in de hoedanigheid van het voorwerp, dat wij met liefde aanhangen. Want wegens
dat wat niet wordt liefgehad, zullen nooit twisten ontstaan, zal geen droefenis zijn,
zoo het omkomt, geen afgunst, zoo het door een ander bezeten wordt, geen vrees,
geen haat en om het met één woord te zeggen, geene ontroeringen van de ziel;
hetgeen alles wel gebeurt in de liefde tot iets dat kan vergaan, gelijk al datgene,
waarover wij daareven spraken. Maar de liefde jegens iets eeuwigs en oneindigs
vermeit den geest met louter vreugde en is van alle droetheid vrij; hetgeen zeer
wenschenswaard is en met alle krachten te zoeken.
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Echter niet zonder reden heb ik deze woorden gebruikt: ‘zoo ik slechts diep door
kon denken.’ Want hoewel ik dit alles in mijn geest zeer duidelijk inzag, kon ik toch
daarom nog niet alle hebzucht, genotzucht, en eerbejag afleggen. Dit eene zag ik,
dat, zoolang mijn geest met deze gedachte bezig was, hij zich van dat anderde
afkeerde en ernstig over de nieuwe levenswijze nadacht. Hetgeen mij tot groote
troost was. Want ik zag daaruit, dat dat slechte niet van dien aard was, dat het niet
voor geneesmiddelen wilde wijken. En hoewel in den beginne deze tusschenruimten
zeldzaam waren en gedurende een zeer kleine tijdsduur aanhielden, waren echter,
nadat het ware goed mij meer en meer bekend werd, die tusschenruimten
menigvuldiger en langer, vooral nadat ik had ingezien, dat het verwerven van geld
of genot en roem slechts zoolang schaadt, als zij om zich zelve en niet als middelen
tot andere dingen gezocht worden. Zoo zij echter als middelen gezocht worden,
dan zullen zij een grens hebben en allerminst schaden, maar daarentegen tot het
doel, waarom zij gezocht worden, veel bijdragen, zooals wij op zijn tijd zullen
aantoonen.
Hier zal ik slechts kortelijk zeggen, wat ik onder het ware goed versta en tevens
wat het hoogste goed is. Opdat dit echter goed begrepen worde, moet worden
opgemerkt, dat goed en kwaad niet dan betrekkelijk gezegd wordt, zoodat een en
dezelfde zaak goed en kwaad kan heeten volgens haar verschillende betrekkingen,
op dezelfde wijze als het volmaakte en het onvolmaakte. Want niets in zijn aard
beschouwd zal volmaakt genoemd worden of onvolmaakt, vooral nadat wij zullen
hebben ingezien dat alles, wat gebeurt, volgens een eeuwige orde en naar de vaste
wetten der natuur geschiedt. Daar echter het menschelijk onvermogen die orde
door zijn gedachte niet kan bevatten en onderwijl de mensch een zekere
menschelijke natuur zich denkt, veel krachtiger dan de zijne en hij tevens niets ziet,
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dat belet, dat hij zulk een natuur verwerve, wordt hij aangezet tot het zoeken van
middelen, die hem tot zulke volmaking voeren, en al datgene, wat een middel kan
zijn, opdat hij daartoe kome, wordt een waar goed genoemd. Het hoogste goed
echter is, daarheen te komen, dat hij met andere individuen zoo mogelijk die natuur
geniete. Welke echter die natuur is, zullen wij op zijn tijd aantoonen, namelijk dat
zij is het inzicht in de éénheid, die de geest heeft met de gansche Natuur.
Dit is derhalve het doel, waarnaar ik streef, zulk een natuur namelijk te verwerven
en te trachten, dat velen met mij die verwerven, (d.w.z. het behoort ook tot mijn
geluk mij te bemoeien, dat vele anderen hetzelfde als ik begrijpen, opdat hun
begrijpen en begeerte geheel met mijn begrijpen en begeeren overeenkome), en
opdat dit geschiede, is het noodig, zooveel van de Natuur te begrijpen, als voldoende
is tot het verwerven van zulk een natuur en verder zulk een samenleving te vormen,
als wenschelijk is, opdat zoo velen mogelijk zoo gemakkelijk en veilig mogelijk
daartoe komen. Voorts moet men zich toeleggen op de zedeleer, als ook op de leer
der opvoeding der kinderen; en omdat gezondheid geen klein middel is ter bereiking
van dit doel, moet een volledige geneeskunst worden samengesteld; en omdat door
kunstvaardigheid veel, dat moeilijk is, gemakkelijk wordt gemaakt, en wij door haar
veel tijd en gemak in het leven kunnen winnen, daarom moet de werktuigkunde
geenszins veronachtzaamd worden. Maar voor alles moet worden uitgedacht een
wijze om het verstand gezond te maken en het, zooverre dit in den beginne mogelijk,
te zuiveren, opdat het voorspoedig, zonder dwaling en zoo goed mogelijk begrijpe.
Waaruit ieder reeds zal kunnen zien, dat ik alle wetenschappen op één doel en
einde wil richten, te weten dat men tot de hoogste menschelijke volmaking gerake.
En zoo zal al datgene, wat in de wetenschappen ons tot ons doel niet doet vorderen,
als onnut
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moeten verworpen worden, dat is, om het met één woord te zeggen, al onze
handelingen en tevens onze gedachten zijn op dit doel te richten.
Maar omdat, terwijl wij dat trachten te bereiken, en ons moeite geven om het
verstand naar den juisten weg te richten, het noodig is te leven, daarom zijn wij voor
alles genoodzaakt eenige levensregels als goed te onderstellen, namelijk de
volgende:
I. Naar het begrip der menigte te spreken en al die dingen te doen, die geen
belemmering aanbrengen voor het bereiken van ons doel. Want wij kunnen van
haar niet weinig voordeel verwerven, mits wij naar haar bevattingsvermogen zooveel
mogelijk ons schikken. Voeg hierbij, dat zoodoende zij een welwillend gehoor zullen
verleenen tot het aanhooren der waarheid.
II. Genoegens voor zooveel te genieten, als tot het bewaren der gezondheid
voldoende is.
III. Eindelijk zooveel geld of wat ook te zoeken, als toereikende is tot het onderhoud
van ons leven en gezondheid en tot het volgen van de zeden van den staat, die met
ons doel niet strijden.
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Stoïsche wijsheid
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... id, quod Aeque pauperibus prodest, locupletibus aeque, Aeque
neglectum pueris senibusque nocebit.
... dat, wat Gelijkelijk aan arm en rijk ten goede komt En wat, verwaarloosd,
zich aan oud en jong zal wreken.
HOR. EP. I. 1. 24.
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MARCUS AURELIUS ANTONINUS (121-180 na Chr.) uit het aanzienlijk geslacht der
Annii Veri, op aandrang van Keizer Hadrianus (117-138) door Antoninus Pius als
zoon aangenomen, werd sinds diens troonsbestijging (138) mederegent en na zijn
dood (161) keizer van het Romeinsche rijk. Van toen af viel zijn regeering samen
met een opeenvolging van oorlogen, te voeren tegen invallende volksstammen, de
Markomannen, de Quaden en anderen en met een zwaren opstand in Azië; op den
3 den veldtocht tegen de Markomannen stierf hij in 180, te Weenen waarschijnlijk.
Reeds in zijn jeugd een aanhanger van de Stoïsche leer en hare strenge levenswijze,
heeft hij haar in zijn geheele volgende leven trachten te verwezenlijken. Zijn loutere
aard en de adel van zijn gezindheid worden door zijn tijdgenooten om het zeerst
geprezen. Hij liet na 12 boeken ‘tot zich zelven’, betrachtingen, vermaningen,
ontboezemingen van een wijsgeerig geschoolden geest, en in de jaren 170-173,
vol zorgen en beslommeringen, te midden van barbaarsche volksstammen, te velde
doorgebracht, zich zelven tot troost en toevlucht neergeschreven.
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Marcus Aurelius tot zichzelven

Sonnet stoïcien
Sois fort, tu seras libre, accepte la souffrance
Qui grandit ton courage et l'épure; sois roi
Du monde entier, et suis ta conscience,
Cet infaillible Dieu, que chacun porte en soi.
Espères-tu que ceux, qui par leur providence
Guident les sphères d'or, vont violer pour toi
L'ordre de l'univers? Allons, souffre en silence,
Et tâche d'être un homme et d'accomplir ta loi.
Les grands dieux savent seuls si l'âme est immortelle,
Mais le juste travaille à leur oeuvre éternelle
Fût-ce un jour, leur laissant le soin de l'avenir,
Sans rien leur envier; car lui, pour la justice
Il offre librement sa vie en sacrifice,
Tandis qu' un Dieu ne peut ni souffrir, ni mourir.
LOUIS MÉNARD
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...Men moet het toevallige en het nuttelooze in de reeks zijner gedachten
vermijden en verreweg het meest het bemoeizieke en het kwaaddenkende.
En men moet zich gewennen slechts dingen te denken, waarover gij, zoo
iemand plotseling vroeg: wat hebt gij nu in de gedachten, in alle
oprechtheid terstond zoudt kunnen antwoorden: dit of dat, zoodat daaruit
dadelijk bleek, dat het alles eenvoudig is en welwillend en overeenkomstig
een wezen met gemeenschapszin en verwaarloozend de verlustigende
of heelemaal de genotgevende gedachten, en haat en afgunst en
achterdocht of iets anders, waarover gij een kleur zoudt krijgen, als ge
moest vertellen, dat gij dat in de gedachten hadt. Want immers een
dergelijk man, niet langer uitstellende om terstond onder de besten te
zijn, is een priester en een dienaar der goden, aanwendende Dat, wat in
hem is gegrondvest, wat den mensch onbezoedeld door lusten maakt,
ongekwetst door ieder leed, ongedeerd door elke krenking, ongevoelig
voor alle slechtheid, een worstelaar in den grootsten worstelstrijd: door
geen hartstocht te worden neergeworpen, door rechtvaardigheid gedrenkt
tot in het diepste, van ganscher harte al het gebeurende en al wat hem
wordt toegedeeld, welkom heetend en niet vele malen en nooit zonder
groote en het algemeen belang bevorderende noodzakelijkheid zich voor
den geest halende, wat wel een ander zegt of doet of in den zin heeft.
III, 4.
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Het vijfde boek
1. 's Morgens, als gij met weerzin opstaat, zij dit bij de hand: ik sta op tot eens
menschen werk; wat zou ik dus verdrietig zijn, indien ik dat ga doen, waartoe ik
geboren ben en waartoe ik in de wereld ben gebracht? Of ben ik hiertoe geschapen,
om in dekens neergelegen mij zelven te koesteren? - ‘Maar dat is aangenamer.’ Tot genot dus zijt ge geboren en in het algemeen tot ondergaan, of tot handelen?
Ziet gij niet de planten, de vogels, de mieren, de spinnen, de bijen elk het hunne
doende en de wereldorde mede-ordenende elk naar zijn deel? En wilt gij dan niet
uw menschelijken plicht doen, niet u haasten tot dat, wat volgens uwe natuur is? ‘Maar men moet ook uitrusten.’ - Zeker; evenwel zoo goed daarvan heeft de natuur
een maat gegeven als van eten en van drinken en toch overschrijdt gij de maat van
het voldoende; niet aldus echter in uw handelen, daarin blijft ge nog binnen het
mogelijke. Want gij hebt uzelven niet waarlijk lief; immers dan zoudt gij ook de natuur
van uzelven en wat zij wil, lief hebben. Zij toch, die hun vak liefhebben, kwijnen weg
op hunnen arbeid daarin en vergeten bad en maaltijd, maar gij cert uw eigen natuur
minder dan de beeldhouwer de beeldhouwkunst of de balletdanser het dansen of
de gierigaard het geld of de eerzuchtige den roem. En zij in hun hartstocht stellen
noch eten noch slapen boven het bevorderen van datgene, waaraan zij zich
toewijden, maar u schijnt de arbeid voor de gemeenschap minder waard en minder
ijver te verdienen.
2. Hoe gemakkelijk is het elken indruk, die verontrustend of onpassend is, weg
te stooten en uit te wisschen en terstond in alle kalmte te wezen!
3. Oordeel elk woord en elke daad volgens de natuur uwer waardig en laat het u
niet verontrusten, of daarop berisping of laking van anderen volgt, maar zoo het
schoon is gedaan of gezegd te worden, onttrek er u dan niet aan. Want gene hebben
hun eigen inzicht en hun eigen drang tot handelen; zie daar niet
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naar om, maar ga rechtuit voort, volgende uwe bijzondere en de algemeene natuur,
en één is de weg van beide.
4. Ik ga de paden der natuur, totdat ik neerval en de rust zal vinden, den geest
uitademend in datzelfde, als waaruit ik dagelijks inadem, en vallende op datzelfde,
waaruit mijn vader het levenszaad vergaarde, mijn moeder het bloed, mijn voedster
de melk; waarvan ik zoovele jaren dagelijks gevoed word en gedrenkt, en die mij
draagt, die haar met voeten treed en tot zoovele dingen misbruik.
5. Scherpzinnigheid heeft men van u niet te bewonderen? Het zij zoo, maar er
zijn veel andere dingen en waarvan gij niet kunt zeggen: ik heb die gave niet
medegekregen. Betracht dan datgene, wat geheel in uw macht is: het oprecht zijn,
ernstig, werkzaam, niet genotziek, tevreden met uw lot, arm aan behoeften,
welwillend, vrijmoedig, eenvoudig, wars van beuzelarij, groothartig. Ziet gij wel,
hoeveel gij reeds kunt presteeren, waarvoor geen verontschuldiging is van
onbegaafdheid of natuurlijke ongeschiktheid, en toch blijft gij er nog beneden uit
vrije verkiezing. Of wordt gij genoodzaakt te murmureeren, kleingeestig te zijn, te
vleien, te klagen over uwe gezondheid, behaagziek te zijn en te pralen en al die
vele slingeringen van den geest, wordt gij daartoe gedwongen en zulks door gebrek
aan gaven? Neen, waarlijk niet. Maar van dat alles hadt gij u reeds lang kunnen
ontdoen en alleen beschuldigd worden van traagheid van begrip en onbevattelijkheid,
indien dat al het geval is. En zelfs aan dat laatste moet tegemoet gekomen worden
door er u niet verder om te bekreunen, noch u te vermeien in uwe langzaamheid.
6. De een, als hij een ander iets goeds heeft aangedaan, is klaar hem den dienst
aan te rekenen. Een ander is hiertoe niet haastig, maar toch in zijn gedachten bij
zichzelven denkt hij over hem als over een schuldenaar en weet van zichzelven,
wat hij gedaan heeft. Maar een derde weet als 't ware zelfs niet, wat hij gedaan
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heeft, maar hij is gelijk aan een wijnstok, die een druiventros droeg en niets verder
zocht, na eenmaal de haar eigen vrucht gedragen te hebben. Een paard, dat heeft
geloopen, een hond, die heeft gespeurd, een bij honig gegaard, een mensch, die
heeft welgedaan, hij roept het niet uit, maar gaat over tot een tweede, als een wingerd
tot het andermaal in het getij een druiventros dragen. Tot hen derhalve moet men
behooren, die om zoo te zeggen onbewust dat doen.
- ‘Ja zeker, maar men moet daar juist wel bij zijn met bewustheid, (zoo wordt er
gezegd) want het is eigen aan een wezen met gemeenschapszin, het te bemerken,
dat hij handelt tot algemeen welzijn, ja, bij Zeus, te willen, dat ook de betrokkene
het bespeure.’ Waar is het, wat gij zegt, maar gij vat de bewering van thans verkeerd op; daarom
zult gij één van hen wezen, waarvan ik het eerst sprak; immers ook zij worden door
de een of andere waarschijnlijke redeneering misleid. Maar als gij hebt willen
begrijpen, wat het is, dat bedoeld wordt, wees dan niet bang, dat gij daardoor eenig
werk ten algemeenen nutte zult nalaten.
7. Gebed der Atheners: ‘regen, regen, lieve Zeus, op het bouwland der Atheners
en op hun vlakten.’ Of men moet niet bidden, òf zoo eenvoudig en vrijmoedig.
8. Zooals wel gezegd wordt: de god Asklepios heeft hem paardrijden
voorgeschreven of koude baden of blootsvoets loopen, zoo ook is dit: de natuur van
het heelal heeft hem een ziekte voorgeschreven of een gebrek of een verlies, of
iets anders dergelijks. Immers in het eerste beteekent, heeft voorgeschreven: heeft
hem dat voorgeschreven als overeenkomend met zijn gezondheid, en in het laatste
is het elk ten deel vallende hem als 't ware voorgeschreven als overeenkomend met
het hem toebeschikte. En zoo zeggen wij ook, dat dit of dat ons overkomt, zooals
de werklieden, dat de vierkante steenen in de muren of
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pyramiden aansluiten , als zij samenpassen aan elkander in de bedoelde
bijeenplaatsing. Want er is in 't geheel slechts ééne harmonie en gelijk uit alle
lichamen het heelal tot zulk een lichaam is saamgesteld, zoo ook is uit al de oorzaken
het noodlot tot zulk een oorzaak saamgesteld. En wat ik zeg, zien ook volkomen
leeken in, want zij zeggen: dat bracht het leven voor hem mee. Dus dit werd voor
hem meegebracht en dit werd hem voorgeschreven; laten wij dat dan aannemen,
zooals dat andere, dat Asklepios voorschrijft. Immers er is ook in dat laatste veel,
dat zwaar valt, maar wij heeten het welkom door de hoop op gezondheid. Laat dan
u de volbrenging en voltooiing van dat, wat de algemeene natuur heeft
goedgevonden, iets dergelijks zijn als uwe gezondheid en heet daarom al het
gebeurende welkom, ook als het harder toeschijnt, omdat het leidt tot den welstand
van het heelal en tot den ongestoorden voortgang en het welvaren van de hoogste
Godheid. Want dit zou niet voor iemand worden meegebracht, als het niet mede
van nutte was voor het heelal. Want ook de eerste de beste natuur brengt niet iets
mede, dat niet dienstig is voor het wezen, dat door haar bestuurd wordt. Derhalve
volgens twee redeneeringen moet gij genoegen nemen met het u ten deel vallende,
vooreerst, omdat het ú geschiedde en ú werd voorgeschreven en op ú op de een
of andere wijze betrekking had, als van het begin af aan uit de oudste oorzaken
saamgeweven; en ten anderen, omdat voor dat, wat het heelal bestuurt, ook het
aan elk in 't bijzonder overkomende oorzaak is van zijn regelmatigen voortgang en
zijn volmaking, ja waarlijk van zijn bestand zelf. Want het geheel wordt verminkt,
als gij ook maar het geringste doorsnijdt van den samenhang en het verband, zoowel
van de deelen als van de werkingen. En gij snijdt die door, zoover u betreft, door
ontevreden te zijn en gij vernietigt die als het ware.
9. Niet walgen, niet versagen, niet vertwijfelen, als gij nog niet

J.H. Leopold, Verzameld werk

497
vaststaat in het handelen naar goede beginselen, maar na gestruikeld te zijn weer
er naar terugkeeren en tevreden zijn, zoo althans de meeste uwer daden een mensch
waardig zijn. En liefhebben dat, waartoe gij terugkeert, en niet als naar een norschen
schoolmeester, zoo naar de philosophie terugkeeren, maar zooals de ooglijders tot
het sponsje en het ei, zooals een ander tot zijn pleister of tot zijn douches. Want
dan zult gij niet opzien tegen het gehoorzamen aan de rede, maar zult daarin uw
zielsrust vinden. En bedenk, dat de philosophie alleen dat wil, wat uwe natuur wil,
maar gij wildet iets anders, dat tegen uw natuur was. - ‘Immers wat is aantrekkelijker
dan dat laatste?’ - Doet dan ook het genot ons niet wankelen door diezelfde
misleiding? Bovendien zie toe, of iets aantrekkelijker is dan grootheid van ziel,
vrijheid, oprechtheid, billijkheid, vroomheid. Immers wat het verstand zelf betreft,
wat kan er aantrekkelijker zijn dan dat, als gij het onwankelbare en den ongestoorden
voortgang in alles bedenkt van het vermogen om te begrijpen en te weten.
10. De dingen zijn als het ware in zulk een omhulling, dat zij aan niet weinige
wijsgeeren, en zulks geenszins de minste, toeschenen niet kenbaar te zijn, nog
gezwegen, dat zij aan de Stoïci zelf moeilijk kenbaar dunken. En elk oordeel van
ons omtrent hen is onvast; want waar is hij, die nooit omsloeg? Ga nu over tot de
voorwerpen zelve van onze oordeelvellingen, hoe kortstondig en waardeloos zijn
zij en kunnende geraken in de macht van een wellusteling, een publieke vrouw, een
roover. Daarna ga voort tot het karakter van uw levensgenooten, van wie ook de
beminnelijkste ternauwernood is uit te houden; om niet te zeggen, dat hij zichzelven
ternauwernood verdraagt. In zulk een duisternis dan nu en vuil en in zoo snellen
stroom van stof en tijd, van beweging en bewogenen, wat is er, dat waard is geëerd
te worden of ook maar er zich voor in te spannen? Ik kan het zelfs niet bedenken.
Integendeel, men moet zich zelven ver-
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troostende de natuurlijke uiteenvalling van het lichaam afwachten en niet ongeduldig
worden over het vertoef, maar zijn rust vinden in deze dingen alleen: het ééne, dat
mij niets zal overkomen, dat niet overeenkomstig de natuur van het heelal is, en het
andere, dat het in mijn vermogen is niets te doen tegen mijn eigen god en genius.
Want niemand is er, die mij noodzaken kan tegen die te zondigen.
11. Waartoe toch gebruik ik thans mijn eigen ziel? dat moet men telkenmale
zichzelven vragen en onderzoeken: hoe gaat het mij thans in dat deel, dat men de
leidende rede noemt? En aan wiens ziel is nu de mijne gelijk? Toch niet aan die
van een kind, van een jongen, van een vrouwtje, van een tyran, van een stuk vee,
van een dier in 't wild?
12. Hoedanig die dingen zijn, die den meesten als ‘goede’ gelden, zoudt gij ook
hieruit kunnen opmaken. Als iemand zich iets der waarlijk goede dingen denkt,
2
zooals inzicht, zelf beheersching, rechtvaardigheid, moed , zou hij, dat in den geest
3
hebbende, er niet op kunnen hooren toepassen het bekende: ‘door al uwe schatten’
enz., want dat zou er niet op passen. Maar met dat, wat den meesten goed toeschijnt,
in de gedachten, zal hij het aanhooren en gemakkelijk en als van pas hekelende
de aanhaling uit den comicus aannemen. En zoo denkt zich zelfs de groote menigte
het verschil. Want anders zou het vers in het eerste geval niet aanstoot geven en
worden afgewezen en zouden wij het niet bij rijkdom en bij het tot weelde of roem
voordeelige aannemen als passend en geestig gezegd. Ga nu iets verder en vraag,
of als te eeren en als waarlijk goed te beschouwen zijn zulke dingen, op wier
voorstelling toepasselijk zou kunnen worden aangehaald het: dat hij, die hen bezit,
van louter overvloed niet heeft, waar hij zijn behoeften kan verrichten.
13. Uit twee deelen, een oorzakelijk en een stoffelijk, ben ik samengesteld en
geen van dezen beiden zal tot niets ten onder gaan,

J.H. Leopold, Verzameld werk

499
zooals zij ook niet uit niets ontstonden. Dus zal elk deel van mij krachtens een
verandering als eenig deel van het heelal worden ondergebracht en dat weder zal
in een ander deel van het heelal veranderen en zoo voort tot in het oneindige. En
krachtens een dergelijke verandering ben ik zelf ontstaan en ook zij, die mij
voortbrachten, en zoo wederom achterwaarts tot in een andere oneindigheid. Immers
niets belet dit zoo te zeggen, ook indien de wereld naar eindige perioden geregeld
4
wordt .
14. De rede en het gebruik van de rede zijn vermogens, die genoeg hebben aan
zich zelven en de naar hen verrichte handelingen. Zij toch gaan uit van het hun
eigene begin en bewegen zich voort naar het voorgestelde doel; waarom dergelijke
5
handelingen ‘rechte’ heeten, wat de rechtheid van hun weg beduidt.
15. Niets moet menschelijk genoemd worden, wat den mensch, in zooverre hij
mensch is, niet raakt. Het zijn geen eischen, die aan den mensch gesteld zijn, noch
belooft dat de natuur des menschen, noch zijn het volmakingen dier natuur. Derhalve
is noch het einddoel voor den mensch in hen gelegen, noch ook het middel tot dat
doel, het goede. Immers, zoo iets daarvan den mensch raakte, zou het
geringschatten ervan en het verzet ertegen den mensch niet kunnen betamen, noch
zou hij te prijzen zijn, die zichzelven als hen niet behoevend betoont, noch zou
iemand, die in iets hiervan te kort schiet, goed zijn, als zij waarlijk goed waren. Maar
nu, hoeveel meer iemand zichzelven ontzegt van die of dergelijke andere dingen,
of ook zich laat ontnemen, des te meer is hij goed.
16. Zooals uwe herhaaldelijke gedachten zijn, zoo zal uw verstand wezen; want
de ziel wordt als het ware gekleurd door de gedachten. Kleur haar dus door de
aanhoudendheid van gedachten als daar zijn: waar men kan leven, daar kan men
ook goed leven; leven kan men aan het hof, derhalve kan men er ook goed leven.
Of ook: waarvoor elk ding is bestemd, daartoe is
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het ook toegerust en waartoe het is toegerust, daarnaar streeft het; waarnaar het
streeft, daarin is zijn doel gelegen en waar het doel is, daar ligt ook het goede en
nuttige voor elk ding; het goede dus voor het redelijke wezen is de gemeenschap.
Want dat wij tot gemeenschap geschapen zijn, is reeds vroeger aangetoond. Of
was het niet duidelijk, dat het lagere er is ter wille van het hoogere en het hoogere
ter wille van elkander. Hooger nu dan het onbezielde is het bezielde en dan het
bezielde het redelijke.
17. Het onmogelijke na te streven is krankzinnig; onmogelijk nu is, dat de slechten
niet handelen, zooals zij doen.
18. Niets overkomt iemand, dat hij naar zijn natuur niet vermag te dragen. Een
ander overkomt hetzelfde en hetzij niet beseffend, wat hem is overkomen, of uit een
vertoon van grootheid van ziel blijft hij ongeschokt en onbewogen. Zou het dan niet
erg zijn, als onwetendheid en behaagzucht meer vermochten dan verstandelijk
inzicht?
19. De dingen zelf kunnen op geenerlei wijze de ziel aanvatten, noch hebben zij
een toegang tot de ziel, noch kunnen zij de ziel wenden noch bewegen. Maar zij
wendt en beweegt zich zelve alleen en naar de oordeelvellingen, die zij zich zelve
toekent, zoodanig maakt zij voor zich het zich voordoende.
20. Volgens één redeneering is ons de mensch het naaste wezen, in zooverre
men hem wel moet doen en met geduld verdragen. Maar in zooverre sommigen
ons hinderen in de ons eigenaardige werken, wordt mij de mensch een van de
‘onverschillige’ dingen, niet minder dan de zon of de wind of een wild dier. Door
deze zou wel eenige handeling zelf kunnen belemmerd worden, maar onzen
aandrang en gesteldheid kunnen zij niet belemmeren wegens het vrije voorbehoud
van mijn wil en mijn vermogen te veranderen. Want het verstand verkeert en
verandert elke belemmering eener handeling in bevordering van het betere en
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wat de eerste daad tegenhield, wordt zelf tot een daad en tot een nieuwen weg dat,
wat de eerste weg belemmerde.
21. Eer van de dingen buiten u dat, wat het hoogste is; en het is dat, wat al het
andere gebruikt en alles bestiert. En evenzoo, eer van de dingen in u het hoogste;
en het is dat, wat met het eerstgenoemde van éénen aard is. Immers ook bij u is
het dat, wat het overige gebruikt, en uw leven wordt daardoor bestierd.
22. Wat den staat niet schadelijk is, schaadt ook den burger niet. Telken male als
gij denkt benadeeld te zijn, leg daar dezen maatstaf aan: als de staat niet door hem
geschaad is, ben ook ik niet geschaad, maar als de staat geschaad is, moet men
zich niet vertoornen op hem, die den staat schaadt, maar hem wijzen, wat zijn
dwaling is.
23. Overdenk dikwijls de snelheid der voorbijstrooming en verdwijning van al het
zijnde en het wordende. Want het stoffelijke is als een rivier in voortdurende
strooming en de krachten zijn in onafgebroken veranderingen en de oorzaken in
tallooze wisselingen en bijna niets staat stil, of reeds nadert het volgende, en de
oneindigheid van verleden en toekomst is een afgrond, waarin alles verzinkt. Hoe
zou dan niet dwaas zijn hij, die in zulk een toestand zich verhoovaardigt of zich
afpijnigt of ook zich beklaagt als over dingen, die hem eenigen tijd, ja zelfs lang
zouden kunnen hinderen.
24. Gedenk de som van al het bestaande, waarvan gij slechts iets zeer weinigs
hebt meegekregen, en de geheele eeuwigheid van tijd, waarvan een kort en uiterst
gering oogenblik u is toegewezen, en het toebeschikte, waarvan gij het hoeveelste
deel zijt?
25. Iemand misdraagt zich in iets jegens u? Het is zijn zaak, hij heeft zijn eigen
gesteldheid, zijn eigen handelwijze. Ik heb echter op dit oogenblik, wat de algemeene
natuur wil, dat ik nu heb, en ik doe, wat mijn bijzondere natuur nu wil, dat ik doe.
26. Het leidende en heerschende deel van uw ziel zij onberoerd
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van de zachte of heftige beweging van het lichaam en het worde er niet in gemengd,
maar laat het zich zelf rondom afgrenzen en die aandoeningen beperken tot de
lichaamsdeelen. Maar als zij in het verstand doordringen door de andere sympathie,
als in een lichaam, dat één geheel vormt, dan moet men tegen de gewaarwording,
als zijnde natuurlijk, zich niet verzetten, maar het oordeel, of het een goed of een
kwaad is, laat het leidende beginsel er dat niet uit zich zelf aan toevoegen.
27. Meeleven met de goden. En met de goden leeft mede hij, die hun steeds een
ziel toont, voldaan met wat haar wordt toegedeeld en doende al wat de daemon wil,
dien de hoogste god aan elk als heer en leidsman heeft meegegeven, een brokstuk
van zichzelven. En dat is het verstand van elk en de rede.
28. Op den naar zweet riekende zijt ge toch niet boos? hem, wiens adem stinkt,
neemt gij dat toch niet kwalijk? Wat zal hij er aan doen? hij heeft eenmaal zulk een
adem, zulke oksels; er moet noodzakelijk zulk een lucht van afgaan.
- ‘Maar de mensch heeft de rede (zegt men) en hij kan er op lettende inzien, wat
hij misdoet.’ Tersnede opgemerkt; derhalve heb ook gij rede, beweeg met uw redelijke
geaardheid de zijne, wijs hem het verkeerde, herinner hem het goede. Want zoo
hij luistert, zult gij hem genezen en er is geen boosheid noodig.
Noch met ophef noch met zelfverlaging.
29. Zooals gij eenmaal, u uit dit alles terugtrekkende, denkt te leven, zoo kunt gij
reeds hier leven. En zoo zij dat niet gedoogen, trek u dan uit het leven zelf terug,
6
zóó evenwel, als hadt gij niets kwaads ondervonden. ‘Het rookt hier, ik ga heen.’
Waarom dunkt u dat iets gewichtigs? Maar zoolang niet iets dergelijks mij wegdrijft,
zal ik blijven in volle vrijheid en niemand zal mij beletten te doen, wat ik wil, en ik
wil dat, wat volgens de natuur is van een wezen met rede en gemeenschapszin.
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30. De geest van het Geheel is op gemeenschap uit. Hij toch heeft het lagere terwille
van het hoogere gemaakt en het hoogere aan elkander saamgepast. Gij ziet, hoe
hij alles ondergeschikt of nevengeschikt maakte en het hun toekomende aan allen
toedeelde en het hoogste tot een eendracht onder elkander samenvoerde.
31. Hoe gij zijt omgegaan tot nog toe met de goden, met uw ouders, broeders,
uw vrouw, kinderen, leermeesters, opvoeders, vrienden, verwanten, dienaars; of
het jegens allen tot dusver geweest is:
7

‘Niemand een onrecht te doen, noch kwaad te spreken van iemand.’

En herinner u ook, hoeveel gij hebt doorgemaakt en slechts hoeveel daarvan gij
vermocht te dragen. En dat reeds vol is de historie van uw leven en uw dienst is
afgeloopen, - en hoeveel schoons gij gezien hebt, hoeveel genot en hoeveel smart
geminacht en hoeveel eer verwaarloosd. En jegens hoevele onbillijken gij u
welwillend hebt betoond.
32. Waarom verwarren ongeoefende en onwetende geesten den bedrevene en
kundige? Wat is derhalve een bedreven en kundige geest? Zij, die begin en einde
kent en de Rede, al het bestaande doordringende en door alle eeuwigheid naar
vastgezette perioden het al besturende.
33. Welhaast asch of een geraamte en òf een naam òf niet eens een naam; en
de naam is niet dan klank en wederklank. En de veelgeëerde dingen in dit leven
zijn hol en rot en klein; hondjes, die bijtlustig zijn, kibbelende kinderen, lachend en
dan terstond schreiend. En trouw en schroom en eerlijkheid en waarachtigheid:
8

‘Naar den Olympus heen, van de wijdbegaanbare aarde.’
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Wat derhalve is het, dat u nog hier houdt? daar toch het zinnelijk waargenomene
veranderlijk is en onbestendig en de zintuigen zelf onduidelijk en licht misleid. En
de ziel zelf een uitwaseming van het bloed. En het beroemd zijn bij dezulken ijdel.
Wat derhalve? Wacht in gelatenheid het einde af, hetzij het een uitdooving, hetzij
het een gaan naar elders is. En totdat daarvan het oogenblik aankomt, is wát
voldoende? Wat anders dan de goden te eeren en te zegenen en de menschen wel
9
te doen en hen uit te houden en zich van hen ver te houden , en zooveel als buiten
de grenzen van lijf en ziel valt, te bedenken, dat dat noch het uwe is, noch in uw
macht gelegen.
34. Uw leven kan zijn kalmen loop hebben, zoo het waar is, dat gij den juisten
weg kunt houden en de methode bewaren in uw oordeelen en uw handelen. Deze
twee volgende dingen zijn gemeen aan de ziel van de godheid en van den mensch
en van elk redelijk wezen: niet door een ander belemmerd te kunnen worden, en in
rechtvaardige innerlijke gesteldheid en uiterlijke handelwijze zijn geluk te vinden en
daarin zijn streven te beeindigen.
35. Indien dat noch slechte gezindheid van mijn kant is, noch een uiting van
slechtheid van mij is, noch de gemeenschap geschaad wordt, wat ben ik daarover
10
dan buiten mij zelven? Of wat is de schade voor de gemeenschap?
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Het negende boek
1. Die onrecht doet, doet zonde. Want daar de natuur van het heelal de redelijke
wezens heeft geschapen ter wille van elkander, opdat zij elkander zouden
bevoordeelen naar verdienste, maar in geen geval zouden schaden, zondigt hij, die
haar wil overtreedt, klaarblijkelijk tegen de eerwaardigste der godheden. En ook wie
liegt, zondigt tegen dezelfde godheid. Want de natuur van het heelal is een natuur
van het wezenlijke; het wezenlijke nu is met al het werkelijke verwant. En ook wordt
zij waarheid geheeten en van al het ware is zij de eerste oorzaak. Wie dus vrijwillig
liegt, zondigt, in zooverre hij door te bedriegen onrecht doet; wie onvrijwillig, in
zooverre hij indruischt tegen de natuur van het heelal en in zooverre hij wanorde
sticht door te strijden met de natuur der wereldorde. Want strijdend is hij, die naar
het tegenstrijdige der waarheid streeft, en zulks door eigen toedoen; immers hij had
vooraf aandriften ontvangen van de natuur, die hij heeft veronachtzaamd, en nu
vermag hij niet meer de leugen van de waarheid te onderscheiden.
En waarlijk ook hij, die de genoegens als goede dingen nastreeft en het leed als
iets slechts ontvliedt, doet zonde. Want het moet wel, dat een dezulke dikwijls de
algemeene natuur berispt, als bezijden de verdienste iets toedeelende aan boozen
en aan goeden, doordat dikwijls de boozen in genietingen zijn en dat, wat die
verschaft, verwerven, maar de goeden in moeite zijn en geraken in wat leed
aanbrengt. En verder, wie het leed vreest, zal ook soms iets vreezen van het
toekomstige in de wereldorde; en dat reeds is zondig. Maar hij, die de genoegens
nazet, zal zich niet onthouden van onrecht doen; en dat is klaarblijkelijk zondig. Het
behoort, dat, waartegen de algemeene natuur onverschillig is, (want zij zou niet
beide doen, als zij niet jegens beide onverschillig was), dat daartegen ook zij, die
de natuur willen volgen in eensgezindheid, onverschillig zijn. Alwie derhalve tegen
lief en leed, of leven en dood, of roem en smaad, jegens al
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hetwelke de natuur van het heelal zich onverschillig gedraagt, zelf ook niet
onverschillig is, van hem is het duidelijk, dat hij zonde doet. En ik bedoel met dat
de algemeene natuur onverschillig is jegens het genoemde, dat dat alles gelijkelijk
voorvalt achtereenvolgens in het gebeurende en daarop gebeurende door een
oorspronkelijken aanvang der voorzienigheid, naar welken zij van zekeren oorsprong
af zich opmaakte tot deze wereldordening, samenvattende zekere inzichten van
wat komen zou en krachten afgrenzende, die voort zouden brengen de dergelijke
existenties en veranderingen en opeenvolgingen.
2. Van een fijneren geest was het, nuchter gebleven van het leugenspreken en
van alle gehuichel en weelderigheid en ophef, uit de menschen heen te gaan. Maar
na dat alles zat te zijn geworden den adem uit te blazen, is ook een manier. Of hebt
gij verkoren te blijven neerzitten bij de slechtheid en overreedt u ook de ervaring
nog niet weg te vluchten uit de pest? want een pest is het bederf der gezindheid,
zeker veel meer dan de ongezondheid en verandering van den ons omgevenden
dampkring. Want de laatste is een pest voor de levenden, zooverre zij levenden
zijn, maar eerstgenoemde voor menschen in wat zij menschen zijn.
3. Veracht den dood niet, maar neem genoegen met hem, als zijnde ook hij een
van die dingen, die de natuur wil. Want zooals is het jong zijn en het groeien en het
komen tot vollen wasdom en het oud worden, en het tanden en een baard en het
grijze haren krijgen, en het verwekken en het zwanger gaan en het baren, en al de
andere natuurlijke verrichtingen, die de getijden des levens aanbrengen, zoodanig
is ook het in ontbinding overgaan. Dit is derhalve overeenkomstig een denkend
mensch, niet onachtzaam noch ongeduldig noch hoogmoedig tegen den dood te
zijn maar hem af te wachten als een der natuurlijke handelingen, en gelijk gij nu
afwacht, wanneer de vrucht uit den schoot uwer vrouw zal uitkomen, zoo af te
wachten de ure,
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waarin uw ziel uit deze windselen zal vallen. Maar zoo gij ook een onwijsgeerig doch
zieltreffend voorschrift wilt, zoo zal u vooral zachtaardig jegens den dood maken de
aandacht op de dingen, waarvan gij afstand zult doen en met welke karakters uw
leven niet meer vermengd zal zijn. Want aanstoot moet men wel allerminst aan hen
nemen en zelfs in hen belangstellen en hen met zachtheid verdragen; zich echter
herinneren, dat niet van gelijkgezinde menschen voor u het heengaan zijn zal. Want
zoo iets, dan zou dat alleen u terughouden en vasthouden in het leven, zoo het
ware toegestaan saam te leven met hen, die dezelfde inzichten zich hadden
verworven. Maar nu ziet gij, hoe groot de afmatting is in deze disharmonie der
samenlevenden, zoodat ge zoudt willen zeggen: ‘mocht gij welhaast komen, o dood,
opdat ik niet soms ook zelf mijzelven vergete.’
4. Wie zondigt, zondigt ten eigen nadeele; wie onrecht doet, doet zich zelven
onrecht, daar hij zich zelven slecht maakt.
5. Onrecht doet dikwijls hij, die iets niet doet, niet alleen hij, die iets doet.
6. Voldoende is ten allen tijde de dan aanwezige juiste meening, het aanwezige
handelen voor de gemeenschap en de oogenblikkelijke gesteldheid van berusting
in alles, wat door de oorzaak buiten u voorvalt.
7. Uitwisschen het voorstellingsbeeld; tot stilstand brengen den aandrift; uitdooven
het begeeren; de rede in zijn macht houden.
8. Onder de redelooze wezens is één ziel en onder de redelijke één verstandelijke
ziel verdeeld, zooals er ook ééne aarde is van al het aardachtige en wij met één
licht zien en één lucht inademen, al wat ziet en wat bezield is.
9. Al wat aan iets gemeenschappelijks deel heeft, streeft naar het gelijksoortige.
Al het aardachtige neigt naar de aarde, al het vochtige element vliet ineen en het
luchtvormige eveneens, zoodat het afscheidingen en kracht behoeft; het vuur is wel
op-
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waarts strevend door het grondstoffelijk vuur, maar toch is het zoozeer bereid zich
gezamenlijk te ontvlammen met al het vuur alhier, dat ook elke stof, die maar iets
droger is, licht ontvlambaar is, doordat er minder mede vermengd is dat, wat de
ontvlamming belet. Zoo spoedt dan nu al wat aan de gemeenschappelijke
verstandelijke natuur deel heeft, zich tot het gelijksoortige in dezelfde mate of ook
meer; immers hoe hooger het staat bij het andere vergeleken, zooveel bereidwilliger
is het ook zich te vermengen met het aanverwante en er mede saam te vlieten.
Bijvoorbeeld bij de redelooze wezens worden zwermen en kudden en verzorging
der jongen aangetroffen en als het ware genegenheden; want daar waren reeds
zielen en het samenvoerende werd in het hoogere toenemend aangetroffen, zooals
het noch bij planten was noch bij steenen of bij hout. En bij de redelijke wezens
staten en vriendschappen en huisgezinnen en vergaderingen en in den oorlog
verdragen en wapenstilstand. En bij de nog hoogere ontstond, ook al zijn zij op
1
afstanden van elkander, toch eenigszins een eenheid, zooals bij de gesternten ;
zoo vermocht de opklimming tot het hoogere een samenvoelen zelfs bij verwijderden
te bewerken. Zie dan nu, wat tegenwoordig plaats vindt: alleen de verstandelijke
wezens zijn thans hun aandrift tot elkander en hun samenneiging vergeten en het
samenvlieten wordt hier alleen niet gezien. Maar toch, ook al ontvluchten zij elkander,
zoo halen zij elkander toch in, want de natuur is te machtig, en gij zult zien, wat ik
zeg, als gij er op let. Eerder tenminste zou men iets aardachtigs vinden, dat tot niets
anders aardachtigs is aangetrokken, dan een mensch, die van een mensch is
losgemaakt.
10. Vrucht draagt èn mensch èn godheid èn de wereld; alles draagt in de hem
eigene getijden. En indien al het spraakgebruik dit in eigenlijken zin heeft gebezigd
bij een wijnstok en dergelijke, dat doet niets af. Maar de rede heeft èn een
gemeenschap-
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pelijke èn een eigen vrucht en uit haar ontstaan dusdanige andere dingen als de
rede zelf is.
11. Indien gij kunt, breng hem dan tot betere inzichten; en zoo niet, bedenk dan,
dat voor zulk een geval de welwillendheid u is gegeven. En ook de goden zijn
welwillend jegens de zoodanigen en tot sommige dingen geven zij zelfs hun
medewerking, tot gezondheid, tot rijkdom, tot roem; zoo goedhartig zijn zij. En dat
vermoogt ook gij, of zeg mij, wie is er, die u dat belet?
12. Arbeid, maar niet alsof het een rampspoed was en niet als wildet gij beklaagd
of bewonderd worden, maar wil slechts één ding: zich bewegen en zich inhouden,
gelijk het inzicht in de menschelijke gemeenschap het verlangt.
13. Vandaag ontkwam ik aan elk ongemak, of liever ik heb alle ongemak van mij
afgezet; want het was niet buiten mij maar binnen in mij, in mijn meeningen.
14. Alles hetzelfde: overbekend in de ervaring en kortstondig van tijd en vuil van
stof; alles thans zooals het was ten tijde van hen, die wij begraven hebben.
15. De uiterlijke dingen staan buitenshuis, alleen en op zich zelve, niets omtrent
zich zelve wetende noch uitende. Wat doet dan uiting omtrent hen? De rede.
16. Niet in ondergaan maar in handelen is voor een redelijk en maatschappelijk
wezen goed en kwaad gelegen, zooals ook niet zijn deugd en ondeugd in ondergaan
ligt, maar in handelen.
17. Voor den omhooggeworpen steen is het geen kwaad neer te vallen, noch een
goed, omhoog te gaan.
18. Ga door tot binnen in hun ziel en gij zult zien, welke rechters gij vreest, welke
rechters zij ook over zich zelve zijn.
19. Alles is in ommekeer; zoowel gij zelf zijt in voortdurende verandering en in
zekeren zin in bederf, als ook de geheele wereld.
20. De zonde van een ander moet men laten, waar zij is.
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21. Het eindigen van een handeling, van een aandrang en van een meening het
ophouden en als het ware de dood: het is geen kwaad. Ga nu over tot den leeftijd,
zooals de kindsheid, de knapenleeftijd, de volle wasdom, de ouderdom, want ook
hiervan is verandering, dood; is dat iets ergs? Ga nu over tot uw leven geleid onder
uw grootvader, dan onder uw moeder, dan onder uw vader, en ook vele andere
ondergangen en veranderingen en beëindigingen vindende, ondervraag u zelven:
is het iets ergs? Zoo dan ook niet van uw gansche leven het eindigen en ophouden
en veranderen.
22. Richt uw aandacht op het redelijk beginsel van uzelf en van het heelal en van
uw naaste. Van uzelf, opdat gij het maakt tot een rechtlievend; en van het heelal,
opdat gij indachtig zijt, waarvan gij een deel uitmaakt; en van uw naaste, opdat gij
nagaat, of het inzicht is of onverstand, en tevens bedenkt, dat het aan u verwant is.
23. Zooals gij zelf een maatschappelijk samenstel mede aanvult, laat zoo ook
elke handeling van u van het maatschappelijke leven een aanvulsel zijn. Derhalve
welke handeling van u niet kan worden teruggebracht, hetzij onmiddellijk, hetzij van
verre, tot het gemeenschappelijke doeleinde, die scheurt het leven uiteen en belet
het één te zijn en is in opstand, zooals in een volk hij, die voor zijn eigen deel zich
afscheidt van een zulke samenstemming.
2
24. Kinderspel en kinderboosheid en ‘zieltjes lijken torschende’ , zoodat ons
3
duidelijker aankomt het lied van de Doodenbezwering .
25. Richt uw aandacht op de hoedanigheid van het oorzakelijke en beschouw dat
na het van het stoffelijke te hebben afgegrensd; en dan baken ook den tijd af, den
langsten, dien dat bijzondere oorzakelijke bestemd is te bestaan.
26. Tallooze dingen hebt ge moeten verduren door niet tevre-
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den te zijn met uwe rede, doende dat, waartoe zij is ingericht; maar thans zij het
genoeg!
27. Wanneer een ander u laakt of haat of men op de gewone wijze zich over u
uitlaat, ga dan tot hunne zielen, ga er in door tot binnenin en zie, hoedanig zij zijn.
Gij zult zien, dat gij u niet moet verontrusten, dat zij, wat dan ook, omtrentu denken.
Welwillend zijn moet men hun echter, want van nature zijn zij uw vrienden. En ook
de goden helpen hen op alle wijzen, door droomen, door orakels, en wel tot datgene,
waarvoor gene in onrust zijn.
28. Dezelfde zijn de kringloopen der wereld, omhoog, omlaag, van eeuwigheid
tot eeuwigheid. En òf tot ieder ding afzonderlijk beweegt zich het verstand van het
heelal, en als dit zoo is, neem dan aan, wat daaruit is uitgegaan; òf het heeft zich
éénmaal in den aanvang bewogen en al het overige geschiedt door opeenvolging
en waartoe windt gij u dan op? want het zijn dan om zoo te zeggen atomen of
ondeelbare lichamen. En in 't geheel, zoo er een god is, is alles wel; zoo toeval, pas
op, dat dan ook gij niet naar het toeval handelt.
Weldra zal ons allen de aarde bedekken; vervolgens zal ook zij veranderen; en
ook het dan gewordene zal veranderen en ook dat wederom in het oneindige. Want
de elkander overstortende golven der veranderingen en ommekeeren bedenkende
en hunne snelheid, zal men al het sterfelijke minachten.
29. Een winterstroom is het stoffelijke van het heelal, alles voert hij mede. En hoe
armzalig zijn ook die menschjes vol gemeenschapszin en zooals zij meenen, naar
wijsgeerig inzicht op handelen uit. Neusslijm en niets anders. - Mensch, wat wilt ge
toch? Doe, wat op dit oogenblik de natuur eischt, wees werkzaam in wat u gegeven
wordt en zie niet om, of iemand het zal weten. Hoop niet op den ideaalstaat van
Plato, maar wees tevreden, als het ook maar het geringste vooruit zal gaan en ook
nog daarvan de uitkomst bedenk, wat een gering iets die is. Want de inzich-
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ten van hen, wie zal die veranderen? en zonder ommekeer van inzichten, wat is het
anders dan een slavernij van zuchtenden en een gehuicheld gehoorzamen? Komaan,
4
spreek mij nu van Alexander en van Philippus en van Demetrius uit Phaleron . Ik
zal hen volgen, indien zij inzagen, wat de algemeene natuur wilde, en zij zich zelve
in tucht hielden; maar als zij de rol van den ophef speelden, heeft niemand mij
veroordeeld hen na te bootsen. Eenvoudig is en bescheiden het werk der
wijsbegeerte, breng mij niet tot vooze indrukwekkendheid.
30. Van uit de hoogte te beschouwen de tallooze plechtigheden en allerhande
zeevaart in storm en in kalmte en de kwellingen van hen, die opkomen, die
samenleven, die verdwijnen. En overdenk ook het door anderen eertijds geleefde
leven en dat, wat na u geleefd zal worden, en dat, wat nu onder de barbaarsche
stammen geleefd wordt; en hoevelen niet eens uw naam kennen en hoevelen dien
spoedig zullen vergeten en hoevelen, welke u wellicht nu prijzen, u ten spoedigste
zullen laken; en dat noch de heugenis het spreken waard is, noch de roem, noch
in het geheel iets anders.
31. Onontroerdheid omtrent dat, wat door de oorzaak buiten u gebeurt, en
rechtvaardigheid in datgene, wat vanwege de oorzaak in u wordt verricht; dat is:
een aandrang en een handeling, die haar einde vindt in het handelen ten bate der
gemeenschap, als zijnde dit voor u volgens de natuur.
32. Veel overtolligs van het u verontrustende kunt gij wegnemen, als zijnde geheel
in de macht van uwe meening gelegen; en veel ruimte zult gij reeds voor u verwerven
door de gansche wereld te omvatten in uw geest en den eeuwigen tijdsduur te
overdenken en de snelle verandering van ieder ding afzonderlijk te bepeinzen, hoe
kort de tijd is van geboorte tot ontbinding en eindeloos de tijd voor de geboorte,
zooals ook die na de ontbinding eindeloos eveneens.
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33. Alles, wat gij ziet, zal snel ten onder gaan en zij, die dat alles zagen ondergaan,
ook zij zelve zullen snel verderven, en hij, die in de uiterste ouderdom stierf, zal
gelijk staan met hem, die voor zijn tijd gestorven is.
34. Wat zijn hun redelijke beginselen en voor welke dingen geven zij zich moeite
en welke dingen hebben zij lief en eeren zij! Meen hun kleine zieltjes naakt te zien.
Wanneer zij denken te schaden door hun blaam of te bevoordeelen door hun
lofliederen, welk een verbeelding!
35. Verlies is niets dan verandering. En daarin vermeit zich de natuur van het
heelal, volgens welke alles naar behooren plaats vindt en van eeuwigheid op
gelijksoortige wijze plaats vond en tot in oneindigheid zullen dergelijke andere dingen
zijn. Wat zegt gij dan, dat alles verkeerd geschiedde en altijd verkeerd zal zijn en
dat er dus onder zoovele goden geen enkele kracht gevonden werd, die dat terecht
zou brengen, maar dat de wereld veroordeeld is in onafgebroken kwaad verwikkeld
te zijn?
36. Het rotte van de stof, die aan ieder ding ten grondslag ligt: water, stof,
beenderen, vuil. Of ook: marmer is eelt der aarde, goud en zilver zijn bezaksels; en
kleeren zijn haren en purper is bloed en al het andere evenzoo. En ook de
levensgeest is iets dergelijks, van dit tot dat overgaande.
37. Genoeg van het ellendige leven en van het gemor en de naäperij! - Wat
ontroert gij u? Wat is daarvan nieuw? Wat brengt u buiten u zelven? Het oorzakelijke?
bezie het slechts. Maar dan het stoffelijke? bezie het dan. En buiten die twee is er
niets. Maar word ook jegens de goden eindelijk eens eenvoudiger en vriendelijker.
Het staat gelijk honderd jaren of drie jaren dat te hebben ingezien.
38. Als hij werkelijk zondigde, is het nadeel bij hèm. Maar wellicht zondigde hij
niet.
39. Of uit één verstandelijke bron geschiedt verder alles als voor
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één lichaam, en dan moet het deel niet gispen, wat ten behoeve van het geheel
geschiedt. Of er zijn slechts stofdeeltjes en er is niets anders dan een samenmenging
en een uiteengaan in den blinde; waartoe ontroert gij u dan? dan zegt ge toch niet
tot de rede: gij zijt gestorven, gij zijt vergaan, gij zijt verdierlijkt, gij huichelt, gij leeft
in kudden, op den weidegrond?
40. Of de goden vermogen niets òf zij vermogen wel. Derhalve als zij niets
vermogen, waartoe bidt gij dan? Maar als zij wel iets vermogen, waarom bidt gij dan
niet liever, dat zij u geven niet te vreezen voor een van deze dingen, noch te
begeeren naar een van die andere, noch u te bedroeven over een van deze, liever,
zeg ik, dan dat iets daarvan u ten deel valt of niet ten deel valt? Want zeker, als zij
de menschen vermogen bij te staan, vermogen zij ook hierin bij te staan. Maar
misschien zult gij zeggen ‘dat hebben de goden in mijn eigen macht geplaatst.’ Is
het dan niet beter dat, wat in uw macht staat, te gebruiken in vrijheid, dan buiten u
zelven te geraken voor dat, wat niet in uw macht is, in slaafschheid en vernedering?
en wie heeft u gezegd, dat ook niet tot dat, wat in onze macht is, de goden
medehelpen? Begin maar om die dingen te bidden en dan zult ge wel zien. De een
bidt: o, dat ik bij haar mocht slapen! maar gij: o, dat ik niet begeeren mocht bij haar
te liggen! Een ander: mocht ik hem kwijt worden! gij: mocht ik niet wenschen hem
kwijt te raken! Een ander: mocht ik mijn kind niet verliezen! gij: mocht ik niet vreezen
het te verliezen! In 't algemeen keer zoo uw beden om en zie, wat er gebeurt.
41. Epicurus zegt: ‘in mijn ziekte waren mijn gesprekken niet over het lijden van
mijn lichaam, noch, zegt hij, babbelde ik met de mij bezoekenden over dergelijke
dingen, maar ik bleef voortgaan in de natuurlijke verklaring der verschijnselen en
bij dit punt: hoe het verstand, hoewel het deel heeft aan de dergelijke ontroeringen
des vleesches, ongeschokt blijft, zijn eigen goed
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bewarende. En ook den geneesheeren, zegt hij, gaf ik geen gelegenheid zich te
verhoovaardigen, alsof zij iets belangrijks deden, maar mijn leven ging verder in
opgeruimdheid en waardigheid.’ Doe derhalve hetzelfde als hij, in ziekte en in andere
omstandigheden; want niet afstand te doen van de wijsbegeerte in wat u ook
overkomt en niet mede te beuzelen met onwetenden en met hen, die niet alles als
natuurverschijnselen weten te beschouwen, is een voorschrift aan elke school
gemeen.
Zich bezighouden alléén met dat, wat nu gedaan wordt, en met het werktuig,
waarmee gij het doet.
42. Wanneer gij u stoot aan iemands schaamteloosheid, ondervraag dan terstond
uzelven: is het mogelijk, dat er geen schaamteloozen in de wereld zijn? dat is niet
mogelijk; verlang dus niet het onmogelijke; want hij is ook één van die
schaamteloozen, die er moeten zijn in de wereld. En hetzelfde zij ook bij een
booswicht en bij een onbetrouwbare en bij ieder, die wat ook zondigt, u bij de hand.
Want tegelijk met het u te binnen brengen, dat de geheele soort der dusdanigen
onmogelijk niet bestaan kan, zult gij welwillender zijn tegen de afzonderlijke personen.
En heilzaam is het ook terstond dit te bedenken: welke deugd heeft de natuur den
mensch tegen dat misdrijf gegeven? Want zij gaf, als tegengif, tegen den achtelooze
de lankmoedigheid en tegen een anderen weer een ander vermogen en in 't
algemeen, gij kunt den afgedwaalde tot beter inzicht brengen; want elk, die misdoet,
mist het zich voorgestelde en is afgedwaald. En ook, waarin zijt gij benadeeld? want
gij zult vinden, dat niemand van diegenen, tegen wie gij u opwindt, iets gedaan heeft
van dien aard, dat daardoor uwe ziel slechter zou worden; en het kwaad en het
schadelijke heeft daarin toch zijn geheele bestand. En dan, wat is er nieuws of
vreemds gebeurd, indien de onwetende doet, wat des onwetenden is? Zie toe, dat
gij niet veeleer uzelven behoort te verwijten, dat gij niet ver-
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wacht hebt, dat deze dit zou misdrijven. Want gij werdt door de rede aangezet te
bedenken, dat het waarschijnlijk is, dat deze dit misdrijven zal, en toch dat vergeten
verwondert gij u, zoo hij misdeed. En vooral, wanneer gij hem als onbetrouwbaar
of als ondankbaar berispt, keer u dan tot uzelven, want klaarblijkelijk is de schuld
bij u, hetzij gij omtrent hem, die zulk een gezindheid heeft, vertrouwdet, dat hij zijn
trouw bewaren zou, hetzij gij, een weldaad bewijzende, die niet bewezen hebt zonder
meer, en niet zóó, dat gij uit uw daad alleen terstond al haar vrucht verkregen hebt.
Want wat wilt gij nog meer, als gij een mensch hebt welgedaan? Is het niet genoeg,
dat gij daarmede iets overeenkomstig uw natuur gedaan hebt, maar zoekt gij loon
er voor? evenalsof het oog vergelding opvroeg, dat het ziet, of de voeten, dat zij
loopen. Want zooals die tot iets dergelijks zijn geschapen, wat zij naar hun eigen
inrichting volbrengende het hunne weg hebben, zoo ook de mensch, van nature tot
weldoen bestemd, wanneer hij iets weldadigs of ook maar iets medewerkends tot
het algemeen belang deed, zoo heeft hij gedaan, waartoe hij is geschapen, en heeft
het zijne weg.
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Het elfde boek
1. De eigenschappen van de redelijke ziel: zij ziet zich zelve; zij vormt zich zelve;
zich zelve maakt zij, zooals zij wil; de vrucht die zij draagt, oogst zij zelve (want de
vruchten der planten en het overeenkomstige bij de dieren oogsten anderen); haar
doel bereikt zij, wanneer maar het einde des levens daar is, niet zooals bij ballet en
tooneelspel en dergelijke de geheele handeling onaf wordt, als iets haar voortgang
belet, maar bij elk onderdeel en waar zij maar wordt opgehouden, maakt zij het zich
voorgestelde vol en volledig, zoodat ze kan zeggen: ik heb het mijne weg. Verder:
zij gaat de grenzen van het gansche heelal rond en de ruimte daaromheen en den
vorm daarvan en strekt zich uit in het oneindige der eeuwigheid en zij omvat en
overdenkt de op gezette tijden terugkeerende wedergeboorte van al het bestaande
en overweegt, dat zij niets nieuws zullen zien, die na ons komen, noch zij, die voor
ons waren, iets meer dan wij zagen, maar om zoo te zeggen de veertigjarige heeft,
als hij slechts iets verstand heeft, al het verledene en al de toekomst gezien volgens
het gelijksoortige. En eigen aan de redelijke ziel is zoowel het liefhebben van zijn
naasten alsook waarachtigheid en eerbied en niets boven zich zelven te stellen.
Welk laatste ook eigen is aan de wet; zoo verschillen dus niets de juiste rede en de
rede der rechtvaardigheid.
1
2. Voor de bekoring van een lied, voor dans, voor het pancration zult gij niet
vreezen, indien gij de melodie der stem verdeelt in elk der tonen en bij een elk u
afvraagt: heeft dat zoo'n macht over u? want ge zult u schamen; en bij dans het
overeenkomstige doende bij elke beweging of stand en hetzelfde ook bij het
pancration. In 't algemeen dus behalve bij de deugd en de dingen uit de deugd af
te leiden, denk er aan u altijd tot verdeeling te begeven en door het uiteennemen
tot hun geringschatting te komen. En breng datzelfde ook op het geheele leven
over.
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3. Welk een ziel is die, die bereid is, wanneer dan zij van het lichaam moet worden
losgemaakt en of gedoofd worden of verspreid of blijven bestaan! En dit bereid zijn
moet uit een desbetreffend oordeel voortkomen, niet uit bloote halsstarrigheid als
2
bij de Christenen , maar weldoordacht, waardig en zoodat het ook een ander overtuigt
en zonder ophef.
4. Ik heb iets gedaan ten bate der gemeenschap, derhalve heb ik mij zelf
bevoordeeld; laat deze gedachte u altijd voor den geest komen en houd er nooit
mee op.
5. Wat is uw vak? goed zijn. En hoe kan dat anders gebeuren dan krachtens
wijsgeerige inzichten, deels betreffende de natuur van het heelal en deels betreffende
de persoonlijke inrichting van den mensch.
6. Het eerst zijn de tragedies opgevoerd, die te binnen brachten de gebeurtenissen
in het leven en dat dat zoo wel moest geschieden en waardoor gij op het tooneel
geboeid wordt, daarover moet gij u niet bezwaren op het grootere tooneel des levens,
want gij ziet, dat dat aldus wel moet afloopen en dat ook zij het dragen, die: wee,
3
wee, Cithaeron! roepen. En ook wordt het een en ander door de dichters der drama's
nuttig gezegd, zooals bovenal dat eene:
Werd ik van God verlaten en mijn kroost,
4
Zoo heeft ook dat zijn rede,

en verder:
5

Want op de dingen maakt men zich niet boos,

en
6

Het leven oogsten als een rijpe korenaar,

en al dergelijke. En na de tragedie is de oude comedie opgevoerd, wier
vrijmoedigheid van spreken een opvoedende kracht
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bezat en die door hare openhartigheid zelve niet onnut aan de bescheidenheid
7
herinnerde; tot hetwelk ook Diogenes dat alles aan wendde. Overweeg nu, waartoe
daarna de middencomedie en voorts de nieuwe comedie zijn ingevoerd, die allengs
verliep tot virtuositeit in het nabootsen der werkelijkheid. Want dat er ook door de
laatstgenoemden enkele nuttige dingen gezegd worden, is bekend, maar de geheele
opzet van die zoodanige poëzie en tooneelkunst, op welk doel toch wel had die het
verzien?
7. Hoe duidelijk komt het u aan, dat er geen andere levensinrichting voor de
philosophie zoo geschikt is als die, in welke gij thans treft te wezen.
8. Een tak van zijn belendenden tak gekapt kan niet anders dan ook van den
geheelen boom afgekapt zijn. Zoo dan ook is een mensch van één medemensch
afgezonderd van de gansche gemeenschap afgevallen. Een tak nu wordt door een
ander afgehakt, maar een mensch scheidt zich zelven af door te haten en zich af
te keeren, maar hij beseft niet, dat hij ook van de geheele staatsinrichting tegelijkertijd
zich heeft afgesneden. Maar nu is dit de gave van de godheid, die de gemeenschap
samenstelde: wij vermogen namelijk weer saam te groeien met het oorspronkelijk
verband en wederom het geheel mede aan te vullen. Evenwel zoo dit herhaaldelijk
gebeurt naar zulk een deeling, zoo maakt dit het afgescheidene moeilijk vereenbaar
en moeilijk weer te herstellen. En alles te zamen is de tak, die van af den beginne
is medegegroeid en medelevend is gebleven, niet gelijk aan die, welke na het
afsnijden opnieuw is ingeënt, gelijk ook de tuinlieden zeggen.
Wel samen denzelfden stam, maar niet samen dezelfde beginselen.
9. Die u in den weg staan in den voortgang naar de rechte rede, zooals zij u van
het gezonde in uwe handelingen niet zullen kun-
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nen afkeeren, zoo moeten zij u ook niet uit de welwillendheid jegens hen kunnen
stooten, maar houd uzelven gelijkelijk bij beiden, niet alleen bij standvastigheid in
oordeel en daad, maar ook bij de zachtaardigheid jegens hen, die u trachten te
belemmeren of overigens lastig vallen. Want even goed is dit zwakheid, boos op
hen te worden, als af te zien van een daad en mee te geven, door vrees verslagen;
want beide zijn gelijkelijk deserteurs, de een, die lafhartig is, de ander, die vervreemd
is van wie van nature zijn verwant was en zijn vriend.
10. ‘Geen enkele natuur staat achter bij de kunst’, immers de kunsten bootsen
de verschillende vormen der natuur na. Wordt dit toegegeven, dan zou de meest
volmaakte en meest omvattende natuur van allen niet achter kunnen blijven bij de
vindingrijkheid der kunst. Nu verrichten alle kunsten het lagere ter wille van het
hoogere; derhalve ook de algemeene natuur. En wel is van daar de oorsprong der
rechtvaardigheid en uit deze ontstaan de overige deugden; want de rechtvaardigheid
wordt niet langer betracht, wanneer wij ons afsloven op het onverschillige of
goedgeloovig en overijld en veranderlijk zijn.
11. Niet tot u komen de dingen, waarvan het najagen en ontvlieden u ontrust,
maar om zoo te zeggen gij zelf gaat tot hen; laat maar het oordeel over hen zich stil
houden en zij zullen rustig blijven, waar zij zijn, en gij zult noch najagend noch
ontvliedend gezien worden.
12. De ziel is een éénvoudige bol, wanneer zij noch zich naar iets uitstrekt, noch
in zich zelve zich samentrekt, noch zich wringt, noch ineenzinkt, maar straalt van
het licht, waarbij zij de waarheid ziet, die is in alle dingen en die is in haar zelve.
13. Iemand zal mij minachten? dat is zijn zaak. Maar mijn zaak is het toe te zien,
dat ik niet iets, dat minachting verdient, doende of zeggende bevonden word. Hij
zal mij haten? het is zijn zaak. Maar ik zal welgezind blijven en welwillend jegens
elk en
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bereid ook de persoon zelf zijn vergissing te wijzen, niet op verwijtende wijze noch
hem doende gevoelen, hoe geduldig ik ben, maar ongeveinsd en goedhartig, zooals
8
de bekende Phocion, zoo hij het althans werkelijk meende. Want zoo moet het
binnenste zijn en door de goden aanschouwd worden: een mensch tot niets ergerlijk
gestemd noch zich beklagende. Want wat gebeurt er voor kwaad, zoo gij zelf nu
doet, wat uwe natuur eigen is, en welkom heet, wat nu passend is aan de natuur
van het geheel, een mensch ingespannen op het gebeuren door wie dan ook van
dat, wat dienstig is voor de gemeenschap.
14. Elkander verachtende vleien zij elkander en elkander de baas willende zijn
kruipen zij voor elkaar.
15. Hoe innerlijk rot en hoe onecht is het zeggen: ik ben van plan openhartig met
u om te gaan. Mensch, wat zegt ge? dat moet men niet vooraf zeggen. Van zelf zal
het wel blijken, op het voorhoofd moet het geschreven staan, terstond weerklinkt
het in de stem, terstond blinkt het in de oogen, zooals ook de beminde terstond alles
afleest uit de oogen van den minnaar. In het kort, zóó moet de eenvoudige en
goedhartige zijn, als de naar zweet riekende, zoodat de bijstander tegelijk met het
naderkomen het bespeurt, of hij wil of niet. Maar bestudeerde eenvoudigheid is
dubbelhartigheid. Niets is schandelijker dan de vriendschap van den wolf voor de
schapen, voor alles ontvlucht die. De goedhartige en eenvoudige en welwillende
heeft dat in zijn oogen en het blijft niet verborgen.
16. Ten schoonste zijn leven leiden, die macht is in de ziel, indien men jegens de
onverschillige dingen onverschillig is. En dat zal men wezen, indien men elk daarvan
beschouwt in zijn onderdeelen en in zijn geheel en bedenkende, dat niets daarvan
een meening omtrent zich in ons maakt noch op ons afkomt, maar dat zij zich rustig
houden maar wij het zijn, die de oordeelvellingen omtrent hen voortbrengen en als
het ware schrij-
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ven in ons zelve, terwijl het ons vrijstaat die niet te schrijven en zoo dat ongemerkt
mocht gebeuren, ze terstond uit te wisschen, en voorts bedenkende, dat het letten
daarop maar geringen tijd zal duren en dan zal het leven hebben opgehouden. Wat
voor bezwaarlijks echter hebben overigens die dingen in zich? Want zoo zij volgens
de natuur zijn, verheug u dan in hen en laten zij u dan licht vallen, maar zijn zij tegen
de natuur, zoek dan, wat voor u volgens uwe natuur is en tracht dat te bereiken,
ook al is het roemloos; immers aan elk wordt toegestaan zijn eigen goed te zoeken.
17. Van waar ieder ding gekomen is en uit welke bestanddeelen het is
samengesteld en waarin het verandert en hoe het zijn zal na die verandering en dat
het geen kwaad zal lijden.
18. Ten eerste, welke is mijn betrekking tot hen en dat wij terwille van elkaar
geschapen zijn en volgens een andere redeneering, dat ik geboren ben als moetende
hen aanvoeren gelijk een ram de kudde of een stier de koeien. En doorloop het van
het begin af aan, van af: zoo niet de atomen, dan is er een natuur, die het heelal
beheert; zoo dat laatste, dan is het lagere er ter wille van het hoogere en dat ter
wille van elkaar.
Ten tweede, hoe zij zijn aan tafel, in bed en anderzins; en vooral aan welken
dwang van beginselen zij zijn onderworpen en hunne daden zelve met welk een
dunk zij die doen.
Ten derde, dat zoo zij daarin juist handelen, zoo moet men zich niet verdrieten;
maar zoo niet, dan doen zij dat klaarblijkelijk onwillend en onwetend. Want elke ziel
blijft tegen haar wil verstoken niet alleen van de waarheid, maar ook van het met
ieder omgaan naar zijn verdienste. Althans het hindert hen, als men hen
onrechtvaardig noemt en onvriendelijk en aanmatigend en in een woord tekortkomend
in hun plichten jegens hun naasten. Ten vierde, dat gij ook zelf in veel tekortkomt
en een dergelijke zijt als zij en zoo gij u al afhoudt van enkele fouten, maar gij
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hebt toch uwe geaardheid daartoe neigende, indien gij ook uit lafheid of ijdelheid of
een dergelijke ondeugd u onthoudt van dezelfde fouten.
Ten vijfde, dat gij niet eens zeker weet, of zij misdoen, want veel wordt gedaan
uit berekening en in 't geheel: veel moet men eerst te weten komen om over een
andermans daad met zekerheid eenige uitspraak te doen.
Ten zesde, wanneer gij u te zeer ergert of ongeduldig wordt, dat het menschelijke
leven iets is van een oogenblik en na kort liggen wij allen begraven.
Ten zevende, dat niet hun daden ons hinderen, want die zijn in hunne leidende
beginselen, maar onze oordeelvellingen. Immers neem het oordeel daarover als
zijnde het iets vreeselijks weg, heb den wil het van u af te zetten en uw gansche
boosheid is verdwenen. Hoe zult gij dat wegnemen? door te overwegen, dat hun
daad geen schande voor u is. Want als het niet waar is, dat alleen het schandelijke
slecht is, dan moet noodzakelijkerwijze ook gij veel misdoen en een roover worden
en iemand tot alles in staat.
Ten achtste, hoeveel ergere dingen ons het boos zijn en het verdriet over hun
handelingen aanbrengt dan de dingen zijn, waarover wij boos worden en verdrietig.
Ten negende, dat de welwillendheid onoverwinnelijk is, als zij echt is en niet de
grijns der huichelarij. Want wat zal u ook de onbeschaamdste doen, als gij welwillend
jegens hem blijft en, komt het te pas, hem zacht vermaant en kalm beleert op het
oogenblik zelf, waarop hij u tracht kwaad te doen: ‘doe dat niet, vriend, wij zijn tot
iets anders in de wereld. Mij zoudt ge toch niet schaden, maar gij zoudt geschaad
worden, vriend.’ En wijs het hem met zachte hand en met een algemeene
beschouwing, dat dat zoo is; dat noch de bijen dat doen, noch al wat in troepen
samenleeft. Maar gij moet dat niet ironisch doen, noch ver-
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wijtend, maar lief hebbend en zonder bitterheid van ziel en niet als hieldt gij een
voordracht, noch opdat wie er bij staat, u bewondert, maar als tot hem alleen, ook
al zijn er anderen bij.
Deze negen hoofdregels moet gij indachtig wezen, als hadt gij ze van de Muzen
ten geschenke ontvangen en begin toch eens een mensch te zijn, zoolang ge nog
leeft. En gelijkelijk als voor het boos worden op hen moet gij waken voor het hen
vleien, want beide zijn strijdig met de gemeenschap en voeren tot schade. En bij
de hand zij in uw booze buien, dat niet het zich vertoornen mannelijk is, maar het
lankmoedige en zachtzinnige, gelijk het menschelijker is, zoo is het ook mannelijker
en een dezulke heeft kracht en flinkheid en mannenmoed, niet de zich ergerende
en de ontevredene; want zooveel dichter als dat is bij gehardheid, zooveel ook bij
kracht. Gelijk het verdriet iets van een zwakke is, zoo ook de boosheid, want beide
lieten zich wonden en hebben meegegeven.
9
En zoo gij wilt, neem dan nog als tiende geschenk aan van den Musageet, dat
de eisch, dat de slechten geen kwaad doen, krankzinnig is, want zij begeert het
onmogelijke. Dat zij nu tegen anderen zijn als ze zijn, goed te vinden, maar te
verlangen, dat zij tegen u niet misdoen, dat is onredelijk en tyranniek.
19. Voor vier afwijkingen vooral van het leidende beginsel moet men voortdurend
op zijn hoede zijn en wanneer gij ze betrapt, ze terstond wegwisschen, bij elke aldus
sprekende: deze voorstelling is niet noodzakelijk, deze lost de gemeenschap op,
dit zult ge niet zeggen, zooals gij het meent; want niet te spreken, zooals men meent,
houd dat onder de ongerijmdste dingen. En het vierde is, waarbij gij u zult verwijten,
dat dat gebeurt doordat het goddelijke deel in u overwonnen is en onderdoet voor
het minder edele en sterfelijke, dat van het lichaam en de harde of zachte
10
bewegingen daarvan.
20. De levensadem van u en al wat van het vurige element in u
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s in gemengd, hoewel het van nature opwaarts strevend is, toch wordt het
gehoorzamend aan de ordening van het geheel, hier vastgehouden in het samenstel.
En al het aardachtige in u en het vochtige, hoewel nederwaarts strevend, is toch
opgericht en staat een stand, die zijn natuur niet eigen is. Zoozeer derhalve
gehoorzamen ook de elementen aan het geheel, wanneer ze ergens zijn geplaatst
tegen hun eigen aandrang, en blijven, totdat van ginds wederom het signaal der
verspreiding gegeven wordt. Is het dan niet erg, dat alleen het verstandelijk deel
van u ongehoorzaam is en zich bezwaart over de toegewezen plaats? En toch wordt
er niets gewelddadigs aan opgelegd, maar alleen wat volgens zijn natuur is; toch
houdt het dat niet uit, maar gaat er tegen in. Want de beweging naar onrechtmatige
handelingen, naar ontucht, naar boosheid, verdriet en vrees is niets anders dan het
werk van iemand, die zich verwijdert van de natuur. En ook wanneer de leidende
rede murmureert over iets van het gebeurende, ook dan verlaat ze de aangewezen
plaats; want tot vroomheid en godvreezendheid is ze niet minder ingericht dan tot
rechtvaardigheid. Want ook dat zijn vormen van gemeenschapszin of liever, zij zijn
nog ouder dan de rechtvaardigheid van handelen.
21. ‘Wie niet een en hetzelfde doel des levens steeds heeft, hij kan ook zelf niet
een en dezelfde zijn, zijn gansche leven door.’ Deze uitspraak is niet volledig, zoo
men er niet ook dit aan toevoegt, hoedanig dat doel moet wezen. Want zooals de
meening omtrent alle dingen, die hoe dan ook aan de groote menigte goed
toeschijnen, niet zich zelve gelijk blijft, maar alleen die omtrent enkele bepaalde en
wel de gemeenschappelijke, zoo ook moet men zich het de gemeenschap en den
staat bevorderende doel voor oogen stellen. Want hij, die daarop al zijn persoonlijke
aandriften richt, zal al zijn handelingen zich zelf gelijk blijvend verrichten en in
zooverre altijd dezelfde zijn.
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22. De veldmuis en de stadsmuis en hun angst en gejaagdheid.
23. Socrates noemde de beginselen der groote menigte boemannen, schrikbeelden
voor kinderen.
24. De Lacedaemoniërs zetten bij de schouwspelen voor de vreemdelingen de
zetels in de schaduw, maar zelf zaten zij waar het trof.
25. Tot Perdiccas zeide Socrates over zijn weigering om bij hem te komen, ‘om
niet den jammerlijksten dood om te komen’, dat wil zeggen om niet weldaden te
moeten ontvangen zonder die te kunnen terugdoen.
26. In de geschriften der Epicureërs was een voorschrift opgenomen, voortdurend
zich iemand te binnen te brengen van de deugdzamen van het voorgeslacht.
27. De Pythagoreërs schrijven voor des morgens naar den hemel heen te zien,
opdat wij die lichamen indachtig zijn, die altijd naar dezelfde regels en op dezelfde
wijze hun werk volbrengen en hun orde en hun zuiverheid en hun naaktheid, want
een ster heeft geen omhulsel.
28. Hoe Socrates was, omgord met de deken, toen Xanthippe met zijn kleed aan
was uitgegaan en wat Socrates zeide tot zijn vrienden, die zich geneerden en zich
12
terugtrokken, toen zij hem zoo zagen uitgedost.
29. In het lezen en schrijven moet men onderwezen worden, voor men het zelf
onderwijst. Zulks nog veel meer in de kunst des levens.
13
30. Gij zijt een slaaf en hebt geen aandeel aan de rede.
14
31. En innerlijk lachte mij 't harte.
15
32. Gispen gaan zij de deugd, zich uitend in bittere woorden.
33. 's Winters een vijg te verlangen is dwaasheid; hetzelfde doet hij, die om zijn
16
kind vraagt, als hem niet meer is gegeven het te bezitten.
34. Zijn kind kussende moet men, zeide Epictetus, innerlijk er
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bij fluisteren: morgen zult gij misschien sterven. - Een onheilspellend zeggen! - Niets
is onheilspellend, zeide hij, dat een natuurlijke gebeurtenis aanduidt, of anders is
het ook onheilspellend, dat de korenaren worden afgeoogst.
35. Zure druiven, rijpe druiven, rozijnen, het zijn alles veranderingen, niet in het
niet bestaande maar in het thans niet bestaande.
36. Iemand, die ons onzen vrijen wil en beschikking kan ontrooven, bestaat er
niet; aldus Epictetus.
37. Een studievak moet men maken, zeide hij, van het geven van onze instemming
en op het punt van onze aandrangen zijn aandacht er op gericht houden, dat die
onder voorbehoud, dat die in het belang der gemeenschap, dat die naar elks
verdienste zijn; en van het begeeren gansch en al zich onthouden, maar het
17
ontvlieden beperken tot dat, wat niet in onze macht staat.
38. Niet om het eerste het beste gaat het nu, zeide hij, maar om het verlies of het
behoud der rede.
39. Socrates zeide: wat wilt gij hebben, een redelijke ziel of een onredelijke? Een redelijke. - Wat voor een redelijke? Een gezonde of een zieke? - Een gezonde.
- Waarom zoekt gij die dan niet te krijgen? - Omdat wij die al hebben. - Wat moet
dan al die strijd en ruzie?
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De Stoïsche leer en levenswijze heeft in de zeventiende eeuw in Westelijk
Europa onder staatslieden, denkers en schrijvers vele hooggeplaatste en
beroemde aanhangers gehad en is daardoor een belangrijke factor in het
geestelijk leven van dien tijd geweest; de geschriften van Epictetus en
Marcus Aurelius werden toen veel gelezen en zeer bewonderd. Maar ook
thans nog behoort met name het werk van M. Aurelius in het buitenland
tot de algemeen gelezen klassieken, getuige o.a. het groote aantal
vertalingen, dat er van in omloop is, terwijl nog telkens nieuwe verschijnen.
Zoo kunnen voor hem, die met het volledige werk mocht willen kennis
maken, genoemd worden: M. Aurelius Antoninus to himself, by Rev. Dr.
Rendall, London. Macmillan & Co., The Thoughts of M. Aurelius Antoninus,
translated by John Jackson, Oxford. Clarendon Press, Marc-Auréle.
Pensées, par G. Michaut, Paris. A. Fontemoing, Pensées de Marc-Auréle.
Traduction d'Auguste Couat, éditéé par Paul Fournier, Bordeaux. Feret
et fils. Marc Aurel's Selbstbetrachtungen, von Dr. O. Kiefer, Jena, A.
Diederichs. Goedkoop en zeer voldoende is ook de uitgave in de
Reclam-editie.

Eindnoten:
1 Het Grieksch heeft hier een woordspeling op het werkwoord sumbainoo, dat voorvallen en
samenvallen beteekent.
2 De vier Stoïsche hoofddeugden.
3 Zinspeling op een vers van Menander (fr. 530.9)

‘gij hebt geen stille plek voor uw behoeften
door al uw schatten, weet dat wel.’
4 Toespeling op het Stoïsche leerstuk, dat de wereld op gezette tijden onderging en herboren
werd.
5 Woordafleiding van katorthoosis, het recht maken, de verrichting de volkomen plichtsbetrachting.
6 ‘Is er rook in het vertrek? Zoo zij niet te sterk is, zal ik blijven, maar als zij te erg is, ga ik heen.
Want hieraan moet men gedachtig zijn en dit vasthouden, dat de deur openstaat.’ (Epict. Diatr.
I. 25. 18). De beeldspraak is duidelijk.
7 Homerus Od. IV. 690.
8 Hesiodus Op. 197.
9 Zinspeling op de lijfspreuk van Epictetus: uithouden en zich onthouden.
10 Het laatste hoofdstuk is weggelaten wegens den bijzonder bedorven toestand van den Griekschen
tekst.
1 De Stoïci zagen de sterren voor bezielde wezens aan van goddelijke natuur, bestaande uit het
ijlste en zuiverste (levens)-vuur.
2 Een puntige zegswijze van Epictetus, waarmede hij de nietigheid van het lichamelijk deel des
menschen placht te kenschetsen.
3 Titel van het XIde boek van de Odyssea, waarin Odysseus aan den rand van den Oceanus al
de schimmen opzweert uit de onderwereld.
4 Alexander en Philippus zijn de bekende koningen van Macedonie; Demetrius van Phaleron
(350-282 v. Chr.), leerling van den wijsgeer Theophrastus, bestuurde van 317 tot 307 Athene,
weliswaar om ze kort daarop wederom te vernielen.
1 Aldus heette een athletische oefening, die een verbinding was van het vuistgevecht met den
worstelstrijd.
2 ‘Tegenover hen, die als Christenen bij mij werden aangebracht, heb ik deze gedragslijn gevolgd.
Ik heb hen in het verhoor genomen, of zij Christenen waren. Toen zij dat beaamden, heb ik hen
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ten tweede en ten derde male ondervraagd, hen met de doodstraf bedreigende; toen zij
volhardden, heb ik hen ter terechtstelling laten wegvoeren. Want ik twijfelde niet, wat het dan
ook voor geloof was, waarvoor zij uitkwamen, dat althans hun koppigheid en onbuigbare
halsstarrigheid verdiende gestraft te worden.’ Aldus Plinius de jongere, landvoogd van Bithynie
(111-113), in zijn verslag aan Keizer Traianus.
Een uitroep van Oedipus. Soph. Oed. R. 1390.
Verzen van Euripides fr. 207.
Eurip. fr. 287.
Eurip. fr. 757.
Diogenes heeft o.a. parodieerende tragedies geschreven om zijn zedelessen in te prenten.
Klaarblijkelijk een zinspeling op een voorval in het leven van Phocion, den Atheenschen staatsman
en veldheer (397-317 v. Chr.). Er worden vier verschillende anecdotes aangehaald, die echter
geen van allen recht passen op deze plaats.
Bijnaam van Apollo als aanvoerder der negen Muzen.
De Stoïci verklaarden pijn en genot als een ruwe of zachte beweging van het lichaam.
Zinspeling op de bekende Aesopische fabel.
Waarschijnlijk een zinspeling op een anecdote door de Cynici in omloop gebracht.
Vers van een onbekenden treurspeldichter.
Hom. Od. IX. 413.
Vgl. Hesiod. Op. 186.
Dit hoofdstuk en al de volgende zijn ontleend aan de Diatribae van Epictetus.
Vgl. Handboekje der Moraal, hoofdstuk 2.
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Uit den tuin van Epicurus
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Neige
Comme les atomes crochus
Que nous révéla Épicure,
La neige en lourds flocons chenus
Tourbillonne dans la nuit pure.
Et ce sont de candides draps
Qui couvrent la terre glacée:
Un bon point à qui trouvera
Les virginales fiancées...
JEAN DORSENNE
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EPICURUS, zoon van Neocles en Chaerestrate uit Athene, 341 v. Chr. op
Samos geboren en door Nausiphanes in de leer van Democritus
onderwezen, trad eerst op in verschillende steden van Klein-Azië en sinds
306 te Athene ‘en hoewel toenmaals moeilijke tijden Griekenland
bedrukten, heeft hij daar zijn leven gesleten, slechts twee of drie malen
Ionië bereizende om zijn vrienden te bezoeken, die overigens overal van
daan tot hem samenkwamen en met hem leefden in den ‘tuin’ buiten den
Dipylonpoort, op zeer eenvoudige en weinig kostbare wijze.’ Hier wist hij
door de verheffing, die van zijn leer uitging, en door zijn innemende
persoonlijkheid een ongewoon aantal leerlingen blijvend aan zich te
verbinden, welke hem in bijna ecstatische bewondering vereerden. In 270
overleed hij; ter zijner gedachtenis werden door zijn vaderstad
standbeelden opgericht en nog gedurende vele eeuwen na zijn dood
vierden zijn volgelingen zijn maandelijkschen herdenkingsdag en
bewaarden zijn beeltenis zelfs op zilverwerk en op zegelringen.
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Uit den brief aan Herodotus over het wezen der dingen
...En voorts van de beweging der hemellichamen en de keerkringen en de
verduistering en opgang en ondergang en het daarmede verwante moet men niet
gelooven, dat zij plaats vinden door de dienstbaarheid van een wezen, dat hen
ordent of heeft geordend en tevens een volkomen gelukzaligheid bij zijn
onvergankelijkheid bezit; want bezigheden en zorgen en gunst en ongunst gaan
niet samen met gelukzaligheid, maar dat behoort bij zwakheid en vrees en
afhankelijkheid van anderen; noch wederom dat zij, tevens ontvlammingen van
samengeperst vuur zijnde, de gelukzaligheid deelachtig, naar hun wil die bewegingen
aannemen; maar men moet de volkomen eerbiedwaardigheid in het oog houden
bij alle benamingen, die op dergelijke voorstellingen betrekking hebben, opdat daaruit
geen meeningen ontstaan in strijd met de eerbiedwaardigheid; want bij nalatigheid
hierin zal die tegenstrijdigheid de grootste verwarring in de zielen teweeg brengen.
Derhalve moet men aannemen, dat overeenkomstig de oorspronkelijke opname
van deze wervelingen in de wording der wereld ook die noodwendigheid en
regelmatige wederkeer tot stand komt.
Voorts moet men gelooven, dat het voleindigen van het onderzoek naar de eerste
oorzaken de taak is van de natuurverklaring en dat de gelukzaligheid daarin is
gelegen en in het nagaan, welke wezens worden waargenomen in die
hemelverschijnselen, en in al wat daarmede verwant is; en dan dat voor de velerlei
mogelijkheden in dergelijke dingen geen plaats is, noch voor de kans, dat het ook
anders is, maar dat volstrekt niets in een onvergankelijk en gelukzalig wezen kan
bestaan, dat strijd of verwarring veroorzaakt en dat het met het verstand is in te
zien, dat dit volstrekt zoo is. Maar dat datgene, wat onder de natuurbeschrijving valt
van de ondergang en opgang en de keerkringen en de verduistering en al wat
daarmede verwant is, niets bijdraagt tot
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het gelukaanbrengende der kennis, maar dat zij, die dat volledig weten, maar niet
weten wat het wezen der verschillende dingen is en wat hun laatste oorzaken zijn,
even groote verschrikkingen hebben, als wanneer zij dat alles er niet bij hadden
geleerd, en misschien zelfs grootere, wanneer de verbazing uit deze vermeerderde
kennis ontstaan hare oplossing niet kan erlangen in de welgeordendheid der eerste
beginselen. Daarom dan ook, als wij meerdere verklaringen vinden voor de
keerkringen en open ondergang en verduisteringen en het soortgelijke, zooals ook
in de bizondere gevallen, moet men niet meenen, dat de behandeling daarvan niet
een juistheid heeft bereikt, die toereikend is, om onze zielsrust en ons geluk te
bevorderen. Derhalve wij moeten door er mede te vergelijken, op hoevele wijze bij
ons op aarde het soortgelijke tot stand komt, zoo de oorzaken verklaren zoowel
betreffende de hemelverschijnselen als omtrent al het onbekende, zonder acht te
slaan op hen, die noch tot kennis van dat, wat slechts op ééne wijze bestaat of tot
stand komt, zijn gekomen noch dat, wat op verschillende wijzen geschiedt, door
den indruk der groote afstanden aan durven nemen en bovendien niet weten, bij
hoedanige dingen men zich al of niet dient te verontrusten. En in het algemeen bij
al deze dingen moet men dit inzien, dat de hoofdzakelijkste onrust voor de
menschelijke ziel gelegen is in de meening, dat die wezens gelukzalig zijn en
onvergankelijk en echter daaraan tegenstrijdige verlangens hebben en handelingen
en beweegredenen; en door iets eeuwigdurends verschrikkelijks te verwachten of
te vermoeden overeenkomstig de fabeltjes, zelfs het afwezig zijn van
gewaarwordingen in den dood vreezende, alsof hen dat iets aanging, en doordat
hun zulks niet door eene overtuiging overkomt, maar door een of andere redelooze
inval, zoodat zij door het vreeswekkende niet te begrenzen een gelijke of zelfs
hevigere onrust krijgen dan wanneer zij daarvan een overtuiging bezaten; de zielsrust
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echter ontstaat door het verlost zijn van dat alles en door het voortdurend indachtig
zijn van de meest algemeene en de hoogste waarheden. Derhalve wij moeten ons
houden aan onze feitelijke aandoeningen en gewaarwordingen, in het algemeene
en in het bizondere, en aan iedere zich voordoende klaarblijkelijkheid naar ieder
der kenvermogens. Want zoo wij ons daaraan houden, zullen wij datgene, waaruit
de onrust en de angst ontstond, door het onderzoek naar de oorzaken verdrijven
en wegnemen, bij de hemelverschijnselen de oorzaken verklarende en zoo telkens
bij alle andere voorvallen, die de overige menschen ten uiterste beangstigen.
Ziedaar, Herodotus, een kort begrip der hoofdzaken betreffende de natuur der
dingen, zoodat, indien dit betoog door nauwkeurig onthouden te worden kracht
erlangt, ik denk dat iemand, ook al gaat hij niet over tot al de bizondere
onderzoekingen, toch naar de overige menschen afgemeten een onvergelijkelijke
kracht en sterkte erlangen zal. Immers zoowel uit eigen vermogen zal hij veel
oplossen van de bizondere vraagstukken in onze uitvoerige behandeling, als ook
zal dit weinige, goed in de gedachte gehouden, hem reeds tot steun zijn. Want het
is van dien aard, dat ook zij die reeds de bizondere onderzoekingen voldoende of
zelfs volkomen verrichten, door ze tot deze algemeene begrippen terug te brengen
de meeste der bestudeeringen betreffende de natuur van het heelal kunnen voltooien.
Maar wie tot de gansch en al volleerden behooren, zij kunnen hieruit zonder een
woord te spreken en gelijktijdig met de gedachte een overzicht houden der
hoofdzaken tot erlanging der volmaakte zielskalmte.
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Epicurus aan Menoeceus
Laat men in zijn jeugd niet talmen met de philosophie en in zijn ouderdom het niet
opgeven te philosopheeren, want niemand is nog te jong of reeds te oud voor het
geestelijk gezond zijn. En hij, die zegt, dat de tijd voor het philosopheeren of nog
niet daar is of reeds is voorbijgegaan, staat gelijk met hem, die zegt, dat voor het
levensgeluk het of nog niet of niet meer tijd is. Jong en oud derhalve moeten
philosopheeren; de laatste, opdat hij oud wordende jong zij van harte wegens de
kostelijkheid van het verledene, de eerste, opdat hij jong en tevens oud zij wegens
de onbevreesdheid voor de toekomst. Dus moet men beoefenen datgene, wat het
levensgeluk veroorzaakt, daar toch bij bezit daarvan wij alles bezitten, maar bij
gemis daarvan wij alles doen om het te bezitten.
En waartoe ik u voortdurend vermaande, doe dat en overdenk dat, als beginselen
van een behoorlijk leven deze aannemende: vooreerst dan, de godheid voor een
onvergankelijk en gelukzalig wezen houdende, (zooals in het algemeen voorkomende
begrip van een godheid is aangeduid), moet gij haar geen eigenschap toekennen
vreemd aan die onvergankelijkheid of niet samengaand met dat gelukzalig zijn,
maar alles, wat hare onvergankelijke gelukzaligheid onaangetast vermag te laten,
neem dat omtrent haar aan. Want goden zijn er; immers hun erkentenis is
klaarblijkelijk; maar zooals de menigte meent, dat zij zijn, zoo zijn zij niet; want zij
weet haar begrip omtrent hen niet zuiver te houden. En ongeloovig is niet hij, die
de goden der menigte opheft, maar hij, die de meeningen der menigte op de goden
toepast, want niet aan de ervaring voorafgaande voorstellingen, maar onware
opvattingen zijn de uitingen der menigte over de goden. En maak u ook vertrouwd
met de overweging, dat de dood ons niets aangaat; want alle goed en kwaad
onderstelt gewaarwording, de dood echter is berooving van gewaarwording. Derhalve
het juiste inzicht, dat de dood ons niet
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raakt, maakt de sterfelijkheid van het leven een oorzaak van genot, doordat het niet
een oneindige tijd er aan toevoegt maar het verlangen naar onsterfelijkheid er van
wegneemt. Want er is in het leven niets te vreezen voor hem, die waarachtig heeft
begrepen, dat er in het niet-leven niets te vreezen is. Zoodat het beuzelpraat is te
zeggen bang te zijn voor den dood, niet omdat die zal smarten bij zijn komst, maar
omdat hij smart als zijnde steeds op komst; want wat bij zijn verschijnen niet hindert,
beangstigt zonder reden door zijn verwachtworden. Derhalve de meest
schrikwekkende van alle rampen, de dood, raakt ons niet, want wanneer wij er zijn,
is de dood er niet en als de dood er is, zijn wij er niet. Derhalve noch den levenden
noch den gestorvenen gaat hij aan, daar hij voor de eerstgenoemden er niet is en
de laatsten er zelf niet meer zijn. Maar de meeste menschen ontvluchten den dood
als het grootste kwaad of verlangen naar hem als naar het einde der rampen in het
leven. De wijze echter verwenscht niet het leven noch vreest hij het niet-leven, want
noch staat hem het leven tegen noch gelooft hij, dat het niet-leven een kwaad is.
En zooals hij geenszins de meeste naar de aangenaamste spijs begeert, zoo is het
ook niet de langste maar de aangenaamste tijd, die hij zich inoogst. Maar hij, die
voorschrijft in de jeugd schoon te leven en oud geworden schoon te sterven, is
onnoozel niet alleen wegens het welgevallige, dat in het leven zelf gelegen is, maar
ook omdat de beoefening van een schoon leven en van een schoonen dood één
1
en dezelfde is. En nog veel erger is hij die beweert, dat het het beste is niet geboren
te worden, maar
Eenmaal geboren ten snelste de poorten des Doods te doorschrijden.
Want als hij dat in ernst zegt, waarom gaat hij dan niet heen uit het leven, want zulks
ligt voor hem gereed, zoo het vast door
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hem besloten is. Maar als hij schertst, beuzelt hij in dingen, die dat niet veroorloven.
En gij moet u herinneren, dat de toekomst noch van ons is noch geheel en al niet
van ons, opdat wij die noch zeker verwachten als zullende gebeuren, noch er aan
wanhopen als zullende zeker niet gebeuren.
En gij moet bedenken, dat van de begeerten sommige natuurlijk en andere ijdel
zijn en van de natuurlijke sommige noodzakelijk en andere alleen natuurlijk en van
de noodzakelijke zijn sommige voor ons geluk noodzakelijk en andere voor de
ongestoordheid des lichaams en andere voor het leven zelf. Want een bestendige
beschouwing daarvan weet elk nastreven en ontvlieden terug te brengen tot de
gezondheid van het lichaam en de gerustheid des geestes. Dat toch is het toppunt
van het gelukzalig leven; want daarom doen wij alles, opdat wij noch lichaamssmart
noch zielsonrust lijden en wanneer wij eenmaal dat bereikt hebben, bedaart de
gansche storm der ziel, daar het levende wezen niet langer kan verder gaan tot iets
als nog ontbrekend en iets anders zoeken, waardoor het geluk van lichaam en ziel
zal worden aangevuld. Want dan hebben wij behoefte aan een genot, als wij door
het ontbreken daarvan smart lijden, maar als wij geen smart lijden, hebben wij niet
meer het genot van noode. En daarom zeggen wij, dat het genot begin en einde is
van het gelukzalig leven; want dat hebben wij door de ondervinding als eerste en
aangeboren goed leeren kennen en daaruit beginnen wij alle nastreven en ontvlieden
en daarmede beëindigen wij dat, met onze gewaarwording als maatstaf alle goed
beoordeelende. En omdat dit nu het eerste en aangeboren goed is, daarom streven
wij nog niet elk genot na, maar somtijds gaan wij vele genietingen voorbij, wanneer
daaruit een grooter ongemak voor ons volgt, en vele smarten achten wij verkieselijker
dan genoegens, wanneer er een grooter genoegen voor ons volgt, als wij langen
tijd de smarten hebben uitgehouden. Derhalve is elk ge-
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not, door dat het een ons toegezinden aard heeft, een goed, maar niet elk moet
worden nagestreefd; evenals elke smart een kwaad is, maar niet elke altijd moet
worden ontvlucht. Maar met afmeten en afwegen van voor - en nadeel behoort men
dat alles te beoordeelen, want het goede is op sommige oogenblikken voor ons iets
kwaads en het kwade omgekeerd iets goeds. Beperktheid van behoeften achten
wij dan ook een groot goed, niet om ten allen tijde van weinig te willen leven, maar
om, als wij den overvloed niet hebben, dan van weinig te kunnen leven, ten volle
overtuigd, dat zij de weelde het meest genieten, die haar het minst noodig hebben,
en dat de bevrediging van alle natuurlijke begeerten gemakkelijk en slechts die der
ijdele moeilijk te verschaffen is. En eenvoudige kost brengt een zelfde verzadiging
aan als kostbare spijzen, wanneer eenmaal het kwellende van het ontbreken is
opgeheven en water en brood verschaffen het hoogste genot, als men ze hongerig
en dorstend tot zich neemt. Dus zich te gewennen aan eenvoudige en niet kostbare
spijzen is bevorderlijk voor de gezondheid en maakt tevens den mensch onvervaard
voor de onvermijdelijke eischen des levens en als wij van tijd tot tijd tot het genieten
van kostbaarder spijzen komen, maakt het ons daartoe beter in staat en maakt ons
onbevreesd voor de wisselvalligheden der fortuin.
Wanneer wij dus zeggen, dat het genot het hoogste is, bedoelen wij niet de
genoegens der lichtmissen, noch die in de zinnelijke genieting gelegen, zooals
sommigen meenen, onwetend en onze woorden niet juist weergevend of verkeerd
opvattende, maar het geen pijn te gevoelen naar het lichaam en geen onrust naar
den geest. Want geen reeks van gelagen en festijnen, noch omgang met vrouwen,
noch keur van visschen en al de andere dingen van een verfijnde tafel brengen het
genotvolle leven tot stand, maar een nuchter nadenken, dat het oorzaken uitvorscht
van elk nastreven en ontvlieden en dat de waanvoorstellingen
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verjaagt, waardoor het meest onrust de zielen bemachtigt. En van dat alles het begin
en tevens het grootste goed is het verstandigzijn. Daarom is zelfs boven philosophie
verstandigzijn te schatten, waaruit alle overige deugden voortkomen en dat leert,
dat het niet mogelijk is aangenaam te leven zonder verstandig en betamelijk en
rechtvaardig te leven, noch verstandig en betamelijk en rechtvaardig zonder
aangenaam. Want de deugden zijn saamgegroeid met het aangenaam leven en
ook het aangenaam leven is van hen niet te scheiden. Immers wie meent gij, dat
gesteld kan worden boven hem, die omtrent de goden in vroomheid zich een meening
heeft gevormd en betreffende den dood ten allen tijde zich onbevreesd gevoelt en
het hoogste doeleinde der natuur heeft overwogen en bedenkt, dat het uiterste van
de goede dingen gemakkelijk te vervullen en licht te verschaffen is en van de kwade
dingen of kort van duur of licht van smart is en het Noodlot, dat sommigen als
heerscher over alles doen optreden, belacht, overtuigd dat de dingen deels door
noodwendigheid, deels bij toeval, deels door ons toedoen gebeuren, en dat de
noodwendigheid aan niets onderworpen, het toeval onstandvastig, maar wat in onze
macht is, onafhankelijk is, waarop dan ook berisping en het tegenovergestelde
uitteraard volgt. Immers het ware verkieselijker van de fabelen omtrent de goden
een volgeling te zijn dan de slaaf te wezen van het noodlot der natuurkundigen;
want de eerstgenoemde spiegelen een hoop voor op vermurwing door het eeren
van de goden, maar het laatste houdt zijne noodwendigheid onvermurwbaar. En
het toeval houdt hij noch voor een godheid, zooals de menigte gelooft (want een
godheid handelt niet zonder regel en orde), noch voor een onbestendige oorzaak
(want hij gelooft niet, dat goed of kwaad tot het gelukzalig leven daardoor aan de
menschen gegeven wordt, wel dat de aanvang van groot geluk of ongeluk daardoor
verschaft wordt), het verkieselijker
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achtende bij goed overleg onfortuinlijk dan bij slecht beraad fortuinlijk te wezen
(want dat in onze handelingen het juist beoordeelde door de fortuin eerder tot goeden
uitslag wordt gebracht).
Dat nu en het daarmede verwante, overweeg dat 's daags en 's nachts bij uzelven
en met uw geestverwanten en gij zult nimmer noch in werkelijkheid noch in
verbeelding verontrust worden, maar gij zult leven als een god onder de menschen,
want niet langer gelijkt op een sterfelijk wezen een mensch levend in onsterfelijk
geluk.
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Hoofduitspraken
Het gelukzalige en onvergankelijke Wezen ondervindt noch zelf noch veroorzaakt
anderen overlast, zoodat het noch met toorn noch met liefde zich ophoudt, want tot
onmacht behoort al het dergelijke.
De dood gaat ons niet aan; immers wat in ontbinding is, is zonder gewaarwording
en wat zonder gewaarwording is, heeft niets met ons uit te staan.
De grens der grootte van de genietingen is de opheffing van alle pijn. En waar het
genot aanwezig is, daar is gedurende dien tijd noch pijn, noch droefenis, noch beide.
De lichaamssmart houdt niet onafgebroken langen tijd aan, maar de hevigste pijnen
duren den minsten tijd en die, welke slechts het lichamelijk welbehagen te boven
gaan, duren niet vele dagen. De langdurige ziekten echter hebben meer oogenblikken
van verlichting dan van smart.
Het is niet mogelijk aangenaam te leven zonder verstandig en betamelijk en
rechtvaardig te leven, noch verstandig, betamelijk en rechtvaardig zonder
aangenaam. En al wie niet een verstandig, betamelijk en rechtvaardig leven bezit,
dien is het niet mogelijk, dat aangenaam leeft.
Beroemd en in aanzien wilden sommigen worden in de meening aldus het veilig-zijn
voor de menschen te zullen erlangen. Derhalve zoo hun leven veilig is, hebben zij
het natuurlijke goed verkregen, maar zoo niet, dan missen zij datgene, waarom zij
van den beginne volgens het der natuur eigendommelijke zich moeite hebben
gegeven.
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Geen enkel genot is op zich zelf een kwaad, maar de oorzaken van sommige
genietingen brengen lasten aan vele malen grooter dan de lusten.
Als dat, wat de genietingen der weelderigen tot stand brengt, de vrees ophief van
de ziel voor de hemelsche wezens en den dood en de lichaamssmart en voorts de
grenzen der begeerten leerde, zouden wij hen niets kunnen verwijten, als zij van
alle zijden zich verzadigen met genoegens en van geen enkele kant pijn hebben
noch droefenis, dat wil zeggen kwaad.
Als noch de angst voor de hemelwezens ons verontrustte, noch omtrent den dood
de vrees, dat hij ons iets aangaat, noch het niet inzien van de grenzen der
lichaamssmarten en begeerten, zouden wij het natuuronderzoek niet behoeven.
Het is niet mogelijk den angst weg tenemen betreffende de hoogste belangen, als
men niet helder inziet, wat het wezen is der natuur, maar iets der fabeldingen vreest.
Derhalve is het niet mogelijk zonder natuuronderzoek zijn genietingen onvermengd
te erlangen.
Het baat niets zich het gerust - zijn voor de menschen te verschaffen, zoolang de
hemeldingen angstaanjagend zijn en de onderwereld en in een woord de dingen in
de wereldruimte.
De rijkdom der natuurlijke behoeften is èn begrensd èn gemakkelijk te verwerven,
maar die der waanvoorstellingen vervalt in het eindelooze.
Slechts in geringe zaken komt voor den wijze het toeval tusschenbeide, maar de
grootste en belangrijkste dingen regelt het eigen inzicht.
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Het leven des rechtvaardigen is zonder verontrusting, maar dat des onrechtdoenden
is vol van de grootste ontroering.
Het lichaamsgenot wordt, als eenmaal de pijn van het gemis is weggenomen, niet
verder vermeerderd maar slechts veranderd. En voor den geest wordt de grens der
genietingen bereikt in het onderzoek naar deze en hiermede verwante dingen, die
allen den grootsten angst inboezemen.
Oneindigheid van duur maakt het genot niet grooter dan eindigheid, als men de
grenzen van het genot met verstandelijk inzicht afmeet.
Het lichaam heeft de grenzen van het genot gemakkelijk bereikbaar gekregen en
een genot, dat eindigheid en oneindigheid van tijd gelijkelijk verschaffen. En de
geest, het inzicht van einde en grens des lichaams erlangd hebbende en de angst
voor de eeuwigheid opgeheven hebbende, brengt het volmaakte leven tot stand en
wij behoeven niet langer oneindigheid van tijd, maar noch ontvlucht hij het genot,
noch, als de omstandigheden het heengaan uit dit leven toebereiden, komt hij tot
een einde als iets verzuimende van het volmaakte leven.
Hij die de grenzen van het levensonderhoud heeft ingezien, weet, hoe gemakkelijk
te verschaffen datgene is, dat de pijn bij gemis wegneemt en het geheele leven
volmaakt maakt, zoodat hij volstrekt geen dingen noodig heeft, die met zorgen
gepaard gaan.
Het wezenlijke moet men in het oog houden en de geheele klaarblijkelijkheid,
waarnaar wij onze gissingen afmeten; want anders zal alles vol zijn van onzekerheid
en verwarring.

J.H. Leopold, Verzameld werk

547
Als gij alle zinnelijke waarnemingen wantrouwt, zult gij ook voor die, welke gij zegt
dat bedriegen, geen maatstaf hebben ter beoordeeling.
Zoo gij eenige zinnelijke waarneming geheel verwerpt en niet onderscheidt dat, wat
op gissing berust, en dat, waaromtrent voorloopig het oordeel moet worden
opgeschort, en dat, wat terstond zeker is volgens de zinnelijke waarneming en de
gewaarwording van lust of onlust en elk innerlijk inzicht van het verstand, zult gij
ook de overige zinnelijke waarnemingen met de ijdele waan dooreenwarren en de
geheele zekerheidsmaatstaf verliezen. En als gij gelijkelijk voor zeker aanneemt
dat, wat in uw gissingen nadere bevestiging af moet wachten, en wat niet, dan zal
het onware niet verwijderd worden en hebt gij alle twijfel en alle oordeel over waar
en onwaar opgeheven.
Als gij niet bij iedere gelegenheid elk uwer handelingen in betrekking brengt met
het doeleinde der natuur, maar hetzij in het ontvlieden, hetzij in het najagen u laat
af brengen tot iets anders, dan zullen uw daden niet overeenkomstig uw woorden
zijn.
Van de begeerten zijn sommige natuurlijk en noodzakelijk, andere wel natuurlijk
maar niet noodzakelijk, andere noch natuurlijk noch noodzakelijk maar uit ijdelen
waan voortgekomen.
Alle begeerten, die niet tot pijn voeren, als zij niet vervuld worden, zijn niet
noodzakelijk, maar hebben een aandrang, die gemakkelijk vervliet, als zij blijken
naar moeilijk te verschaffen dingen te gaan of schade te berokkenen.
Indien bij eenige begeerten, die natuurlijk zijn maar niet tot pijn voeren, zoo zij niet
vervuld worden, de aandrang hevig blijft,
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zoo komen zij voort uit ijdelen waan en dat zij niet vervlieten, ligt niet aan hun eigen
wezen maar aan den menschelijken waan.
Van alles, wat de wijsheid verschaft tot het levensgeluk, is verreweg het belangrijkste
het bezit der vriendschap.
Een zelfde inzicht geeft de gerustheid, dat niets ergs eeuwig of langdurig is, en
begrijpt, dat de veiligheid in dit beperkte leven door vriendschapsbetrekkingen
bovenal tot stand wordt gebracht.
Het natuurlijke recht is een overeenkomst betreffende het dienstige tot het
wederkeerig niet benadeelen noch benadeeld worden.
Welke wezens geen overeenkomst kunnen sluiten over het elkander niet schaden
noch geschaad worden, op hen is noch rechtvaardig noch onrechtvaardig van
toepassing. En evenmin bij de volkeren, die niet konden of niet wilden de verdragen
sluiten over het wederzijds niet schaden noch geschaad worden.
De rechtvaardigheid is niet iets op zich zelf bestaande, maar bij het verkeer met
elkaar over plaatsen van verschillende grootte een verdrag over het niet schaden
noch geschaad worden.
Het onrecht is níet op zich zelf een kwaad, maar is zulks door de vrees van den
argwaan, als het niet verborgen zal blijven voor de daarover aangestelde bestraffers.
Het is niet mogelijk, dat hij, die heimelijk iets doet tegen wat de menschen met
elkander overeenkwamen tot niet schaden noch geschaad worden, vertrouwt, dat
hij onontdekt zal blijven, ook
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al geschiedt dat voor't oogenblik tallooze malen. Want tot aan zijn dood toe is het
onzeker, of hij wel onontdekt zal blijven.
In het algemeen is voor allen het rechtvaardige hetzelfde, namelijk dat, wat nuttig
is in den omgang met elkander; maar uit het bizondere van landstreek en vele
andere oorzaken volgt, dat niet voor allen hetzelfde rechtvaardig is.
Dat, wat erkend wordt als nuttig bij de behoeften van den omgang met elkander,
heeft het kenmerk van het rechtvaardige, hetzij het voor allen hetzelfde is, hetzij
niet. Maar zoo iets als wet wordt voorgeschreven en niet uitvalt in het belang van
den omgang met elkander, heeft dat niet langer het wezen van het rechtvaardige
in zich. En als dat, wat krachtens zijn nut rechtvaardig is, omslaat maar een tijd lang
paste in het begrip, was het niettemin dien tijd rechtvaardig in het oog van hen, die
niet met ijdele klanken zich zelve in de warbrengen, maarnaar de dingen zelf zien.
Alwaar, zonder dat de omstandigheden veranderden, het in zijn toepassingen zelve
geldende recht niet bleek te passen in het begrip, was dat geen recht. En waar bij
verandering van omstandigheden hetzelfde ingezette recht niet langer van voordeel
was, daar was het recht, zoolang het voordeelig was voor den onderlingen omgang
der staatsburgers, maar later was het niet meer recht, toen het niet meer voordeelig
was.
Wie de gerustheid voor de buitenwereld zich het beste heeft ingericht, hij maakte
hen, bij wie dat mogelijk was, tot zijn geestverwanten en bij wie zulks niet, hen
vervreemdde hij althans niet van zich. Maar bij wie zelfs dat niet mogelijk was, met
hen gaat hij niet om en stemt hen gunstig voor zoover dat zijn belang gedoogt.
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Al wie in staat waren zich volkomen veiligheid voor hunne omgeving te verwerven,
zij leven met elkander het aangenaamst de hechtste zekerheid hebbende, en de
volste vertrouwelijkheid verkregen hebbende, bejammeren zij niet als deerniswaardig
het eerder afsterven van een uit hunnen kring.
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Andere uitspraken
Iedere pijn is gering te tellen; want een hevige smart heeft een korte duur en een
langdurige lichaamspijn is zwak van kracht.
Ongemerkt te misdoen is moeilijk, maar zeker te zijn van ongemerkt te blijven is
onmogelijk.
Nood is een ramp, maar er is geen enkele noodzakelijkheid in nood te leven.
Bij de meeste menschen is de kalmte verstijving, de opgewektheid razernij.
Wij zijn voor éénmaal geboren en tweemaal te ontstaan is ons niet gegeven en de
eeuwigheid door moet ons niet-bestaan duren. Maar gij, die niet meester zijt van
den dag van morgen, stelt het oogenblik uit en het leven gaat in talmen te loor en
ieder van ons sterft zonder er tijd voor te hebben.
Zooals wij het ons persoonlijk eigene in eere houden, of het voortreffelijk is en door
de menschen benijd of niet, zoo moeten wij ook doen met dat van onze
medemenschen, als zij tenminste behoorlijk zich gedragen.
Niemand kiest het slechte, als hij het duidelijk ziet, maar verlokt, als ware er een
grooter goed bij, wordt hij door het slechte gevangen.
Niet de jongeling is gelukkig te prijzen, maar de grijsaard met een schoon leven
achter zich. Want de jonge man wordt telkens door het toeval in de stroomingen
van velerlei inzichten heen en weer geslingerd, maar de grijsaard is als in een haven
in de ouderdom binnengeloopen, het geluk, waaraan hij vroeger
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wanhoopte, wegsluitend in een dankbaarheid, waarin het welbewaard is.
Wordt aanblik, gesprek en omgang weggenomen, dan verdwijnt de liefdeshartstocht.
Een grijsaard, het hem te beurt gevallen geluk niet gedachtig, is een vandaag
geboren kind.
Men moet de natuur niet dwingen maar haar overhalen; en wij zullen haar overhalen
door de noodzakelijke begeerten te vervullen en de natuurlijke, zoo zij niet schaden,
maar de schadelijke scherp in het licht te stellen.
Elke vriendschap is om zichzelve na te streven, maar het begin heeft zij van het
voordeel genomen.
Droomen bezitten geen goddelijken oorsprong noch voorspellend vermogen, maar
ontstaan door tot ons komende beeltenissen.
De armoede, die zich beperkt tot het doel der natuur, is een groote rijkdom, maar
de rijkdom, die zich niet begrenst, is een groote armoede.
Men dient in te zien, dat uitvoerigheid en beknoptheid hetzelfde beoogen.
In de andere vakken komen ternauwernood bij de volmaking de vruchten, maar bij
de philosophie loopt met het erkennen het aangename evenwijdig; want niet is zij
genot na leering, maar tegelijkertijd leering en genieting.
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Niet de schielijken in het vriendschap sluiten, maar ook niet de angstvalligen moet
men prijzen; men moet ook iets wagen terwille van vriendschap.
Bij volle openhartigheid in mijn natuuronderzoek zou ik toch liever dat, wat alle
menschen dienstig is, in orakeltaal verkondigen, ook zoo niemand mij begreep, dan
mij neerleggend bij de gangbare waanvoorstellingen den overladen lof inoogsten
van de groote hoop.
Het vereeren van den wijze is een groot geluk voor de vereerenden.
De stem des vleesches is: geen honger, geen dorst, geen koude. Want wie dat bezit
en vertrouwt ook verder te zullen bezitten, zou zelfs met Zeus kunnen wedijveren
in gelukzaligheid.
Niet zoozeer is ons dienstig de dienst van onze vrienden, als wel de zekerheid
omtrent dien dienst.
Hetgeen men heeft, moet men niet bederven door verlangen naar wat men mist,
maar bedenken, dat ook het verkregene tot onze wenschen behoorde.
Zwak is de natuur voor het kwade, niet voor het goede; want door genieten blijft zij
behouden, maar door smarten wordt zij te gronde gericht.
Een stumper in alle opzichten is hij, die vele geldige redenen heeft tot heengaan uit
het leven.
Noch hij, die altijd zijn belang zoekt, is een vriend, noch hij, die
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nooit verplichtingen aanknoopt; want de een vent met zijn dienst den wederdienst,
de ander snijdt de blijde verwachting voor den toekomst af.
Hij, die beweert, dat alles met noodwendigheid geschiedt, heeft niets te verwijten
aan hem, die zegt, dat niet alles met noodwendigheid geschiedt; immers in zijn
bewering ligt, dat ook dat laatste met noodwendigheid geschiedt.
Lachen moet men en tevens philosopheeren en zijn vermogen bestieren en zijn
overige gaven aanwenden en nimmer ophouden de uitspraken aan de ware
wijsbegeerte ontleend te pas te brengen.
Er is een en hetzelfde tijdstip van het ontstaan van het grootste geluk en van het
genieten.
Geldbejag in het ongeoorloofde is een zonde en in het geoorloofde een schande;
want het is onvoegzaam schriel te sparen ook in het geoorloofde.
De wijze, die zich tot het noodzakelijke beperkt, verstaat het beter mede te geven
dan te ontvangen; een zoo groote schat heeft hij in de zelfgenoegzaamheid
gevonden.
Niet met pochen of met holle klanken zich bezighoudenden, noch met de
ontwikkeling, die bij de massa zoozeer begeerd is, pralenden brengt het
natuuronderzoek voort, maar nederigen en bescheidenen en die zich op hun innerlijke
goed, niet op dat der dingen laten voorstaan.
De verkeerde gewoonten moeten wij als booze zweeren, die
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ons langen tijd erg gehinderd hebben, gansch en al uitdrijven.
Wij moeten trachten den volgenden dag beter dan den vorigen te maken, zoolang
wij onderweg zijn, maar, als wij aan het doel gekomen zijn, een effen vreugde
genieten.
Ik hoor van u, dat gij in de lust des lichaams weelderiger geaard zijt tot het erlangen
van mingenot. Maar gij, wanneer gij de wetten niet verzaakt, noch raakt aan de
welingezette zeden, noch iemand uwer naasten benadeelt, noch uw lichaam schaadt,
noch uw vermogen verbruikt, doe dan uw wil naar gij verkiest. Het is echter
onmogelijk niet minstens in een der genoemde bezwaren te geraken; want mingenot
brengt nooit baat, maar het is al genoeg, als het niet schaadt.
De vriendschap omjubelt de bewoonde wereld, ons allen aanzeggende to ontwaken
tot de zaligprijzing.
Niemand moet men benijden; de goeden verdienen geen afgunst en de slechten,
hoe meer geluk zij hebben, des te meer schaden zij zich zelf.
Men moet niet voorgeven te philosopheeren, maar wezenlijk philosopheeren; want
wij hebben niet noodig gezond te schijnen, maar waarlijk gezond te zijn.
Rampen moet men verzachten door de dankbaarheid voor het verlorene en door
het inzicht, dat het gebeurde niet ongedaan te maken is.
De wijze lijdt niet meer, als hij zelf, dan als zijn vriend wordt gemarteld.
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Men moet zichzelf bevrijden uit den kerker van de bezigheden en van de politiek.
Onverzadelijk is niet de maag, zooals de menigte beweert, maar de waanvoorstelling
over de onverzadelijkheid van de maag.
Ieder gaat, als ware hij pas geboren, uit het leven heen.
Zoo naar billijkheid de toorn der ouders op hun kinderen plaats vindt, is het toch
waarlijk dwaasheid tegen te stribbelen en niet te verzoeken om vergiffenis; maar
zoo niet naar billijkheid en onredelijk, dan is het belachelijk hun onredelijkheid nog
meer aan te vuren door in drift hen terecht te wijzen en niet te trachten hen om te
stemmen op andere zachtere manieren.
Ook in de eenvoud der levenswijze is een grens; wie deze niet in acht neemt, hem
gaat het ongeveer als dengene, die door mateloosheid zondigt.
De lof van anderen moet vanzelf volgen, maar wij bezig blijven met de genezing
van onszelve.
Dwaas is het van de goden te vragen, wat men in staat is, zich zelf te verschaffen.
Laat ons onze deelneming betuigen aan onze vrienden niet door weeklagen, maar
door zorgaamheid, hartelijkheid en eerbied voor hun leed.
Een vrij leven kan zich niet veel geld verwerven, doordat de zaak niet gemakkelijk
is zonder dienst van volk of vorsten.
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Voor wie het voldoende weinig is, voor hem is niets voldoende.
De ondankbaarheid der ziel maakt het wezen voor immer belust op de verfijningen
der levenswijze.
Laat in uw leven niets gedaan worden, dat u ongerust zal maken, of het ook bekend
wordt aan uw naaste.
Bij alle begeerten moet men deze vraag stellen: wat zal mij geworden, als vervuld
wordt, wat de begeerte verlangt, en wat, als het niet wordt vervuld?
Ook het doorstaan hebben van eenige lichaamssmarten heeft zijn voordeel tot het
zich behoeden voor gelijksoortige.
Bij een wetenschappelijk twistgesprek heeft hij, die verslagen wordt, het meeste
voordeel in zooverre, dat hij heeft aangeleerd.
Ondankbaar voor het genoten geluk is het woord, dat zegt: zie naar het eind van
een lang leven.
Dat gij ouder wordende zoo zijt, als ik u vermaan, en hebt ingezien het verschil van
voor zich zelf of voor geheel Griekenland te philosopheeren, daarmede wensch ik
u geluk.
Van de zelfgenoegzaamheid is de zoetste vrucht de onafhankelijkheid.
De edelaardige houdt zich bovenal op met wijsheid en vriendschap, de laatste is
een sterfelijk, de eerste een goddelijk goed.
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De niet verontruste is noch zichzelf noch anderen tot overlast.
Het begin van het behoud is het bewaren van zijn onschuld en het zich hoeden voor
hen, die alles bezoedelen met prikkelenden hartstocht.
De onrust der ziel wordt niet weggenomen, noch eenige noemenswaardige vreugde
voortgebracht door de grootste rijkdommen, noch door eer en aanzien bij de groote
massa, noch door iets anders van dien aard.
Het kinderspel in het zoeken naar welluidendheid van woordenklank moet men van
zich wijzen; terwijl het om bijzaken wordt bewonderd, gaat de hoofdzaak te loor.
Vleiers zijn de dienaars van het gunstig toeval.
Niets bevordert zoo de gemoedsrust, als zich niet met veel dingen af te geven en
geen lastige zaken te ondernemen noch iets te forceeren boven zijn krachten; dat
alles toch brengt verwarring in de ziel.
De hoofdzaak van het geluk is de stemming en die zijn wij meester. Moeitevol is
een bevelhebberschap en in de beslissing van anderen gelegen; het optreden als
redenaar is vol angst en verwarring, of men zijn zaak zal kunnen winnen. Waartoe
dan zetten wij iets dergelijks na, dat anderen te vergeven hebben?
De hevige pijnen kunnen niet van langer duur zijn; want òf zij heffen weldra het
leven op en worden ook zelven mede opgeheven, òf zij nemen een vermindering
van hevigheid aan.
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Niet de natuur, die één en dezelfde is van alle dingen, maakt goeden en slechten,
maar hun daden en gezindheid.
Den menschen baat de rijkdom bezijden de natuur niet meer dan water aan een
vat, dat vol is; zij stroomen beide aan den buitenkant af.
Wij kunnen onontroerd ook de bezittingen van anderen aanschouwen en ze zuiverder
genieten dan genen, want wij zijn vrij van hunne hoop en vreeze.
Het slaken van een klacht, al zuchtende onder onze pijnen, daartoe noodzaakt ons
de natuur. Maar het bejammeren, dat wij niet met de gezonden en welvarenden
opgeruimd kunnen zijn, geschiedt uit wanbegrip.
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Brief aan een kind
We zijn in goede gezondheid in Lampsacus aangekomen, Pythocles, Hermarchus,
Ctesippus en ik zelf en hebben daar Themista en de overige vrienden in welstand
aangetroffen. Ook jij, pas braaf op, als je het goed maakt en Mama ook en als je
Papa en Matron in alles gehoorzaamt zooals ook vroeger. Want geloof maar, de
1
reden waarom wij allen zoo van je houden, is dat je hen in alles gehoorzaam bent.
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Brief op zijn sterfbed
Terwijl wij den gelukzaligen en tevens laatsten dag van ons leven doorbrachten,
hebben wij u dit geschreven. De pijnen in blaas en ingewanden waren onafgebroken
en konden in hevigheid niet meer toenemen. Maar tegen dat alles werd aangevoerd
de innerlijke zielsvreugde bij de herinnering aan de door ons verrichte
onderzoekingen en bereikte uitkomsten. Gij echter, wil overeenkomstig uwe van
jongs af betoonde toewijding aan de wijsbegeerte en aan mijn persoon het lot der
1
kinderen van Metrodorus u ter harte nemen.
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Testament
Bij dezen vermaak ik al het mijne aan Amynomachus, den zoon van Philocrates uit
1
Bate, en aan Timocrates, den zoon van Demetrius uit Potamus overeenkomstig
2
de in het Metroön geregistreerde schenking aan beiden, onder gehoudenheid van
den tuin en al het daarbijbehoorende in gebruik te laten aan Hermarchus, den zoon
van Agemortus uit Mytilene, en hen, die met hem de wijsbegeerte beoefenen en
aan hen, aan wie Hermarchus dien zal hebben nagelaten als opvolgers in de leer,
om er in te verkeeren tot wijsgeerig onderzoek. En aan al mijne leerlingen draag ik,
om dat met Amynomachus en Timocrates in stand te houden naar hun beste
vermogen, het verblijf in den tuin op en eveneens aan de erfgenamen door hen
ingesteld, zooals dat maar het zekerste is, opdat ook deze den tuin in stand houden,
3
gelijk ook zij, aan wie onze leerlingen hem zullen overgeven. En het huis in Melite
moeten Amynomachus en Timocrates te bewonen geven aan Hermarchus en zijn
mede-wijsgeeren, zoolang Hermarchus leeft.
En uit de opbrengsten van het door ons aan Amynomachus en Timocrates
vermaakte moeten deze naar vermogen en in overleg met Hermarchus een deel
afzonderen voor de lijkoffers van mijn vader en mijne moeder en mijne broeders en
voor ons voor de gebruikelijke viering van onzen geboortedag telken jare op den
tienden van Gamelion, zooals ook voor de samenkomst, die op den twintigste van
iedere maand plaats vindt, van onze medebeoefenaren der wijsbegeerte tot de
voorgeschreven herdenking van ons en van Metrodorus; en zij moeten ook den
4
gedenkdag van mijn broeders vieren in Poseideon en die van Polyaenus in
5
Metageitnion gelijk wij tot dusver.
En ook moeten Amynomachus en Timocrates zorgen voor Epicurus, den zoon
van Metrodorus, en voor den zoon van Polyaenus, mits zij zich aan de wijsbegeerte
wijden en samenleven met Hermarchus. En insgelijks moeten zij de dochter van
Me-
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trodorus verzorgen en als zij den huwbaren leeftijd heeft bereikt, haar uithuwelijken
aan dengene, dien Hermarchus uit zijn leerlingen uitkiest, mits zij van onbesproken
gedrag is en gehoorzaam aan Hermarchus. En laten Amynomachus en Timocrates
tot hun onderhoud uit onze bestaande inkomsten zooveel geven, als zij meenen
dat telken jare veroorloofd is en zulks in overleg met Hermarchus. En laten zij behalve
zich zelve ook Hermarchus medebeheerder der inkomsten maken, opdat in overleg
met hem, die met ons oud is geworden in de beoefening der wijsbegeerte en die
door ons is achtergelaten als hoofd onzer school, alles worde beheerd. En laten
Amynomachus en Timocrates aan het meisje, als zij tot de jaren gekomen is, haar
bruidschat toedeelen, zooveel als veroorloofd is afnemende van het aanwezige
vermogen behoudens goedkeuring van Hermarchus. En laten zij ook voor Nicanor
zorgen, evenals wij tot dusver, opdat allen van hen, die met ons de wijsbegeerte
beoefenden en ons met hun persoonlijk vermogen ten dienste hebben gestaan en
alle vriendschap hebben bewezen en besloten hebben samen met ons oud te worden
in de beoefening der wijsbegeerte, niets van de noodzakelijke levensbehoeften
ontberen voor zoover zulks in ons vermogen is. En laten zij al de boeken in ons
bezit aan Hermarchus geven. En als aan Hermarchus iets menschelijks overkomt,
voordat de kinderen van Metrodorus groot zijn geworden, laten dan Amynomachus
en Timocrates naar vermogen van de door ons nagelaten inkomsten uitkeeren,
opdat bij goed gedrag van hun kant al het noodzakelijke hun geworde. En laten zij
zorgen voor al het overige, zooals wij hebben bepaald, opdat alles naar vermogen
worde uitgevoerd. En van mijn slaven laat ik vrij Mys, Nicias en Lyco en van mijn
slavinnen Phaedrium.
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Seneca
Ep. XXI. 10
Als gij zijn tuin opzoekt en het opschrift hebt gelezen: ‘Vreemdeling, hier is het goed
te wezen, hier is genot het hoogste goed’ dan zal de gastvrije heer van dit verblijf
klaar staan om u met gerstebrood op te wachten en frisch water zal hij ook in
overvloed aanbrengen en hij zal u vragen: ‘zijt gij naar wensch bediend?’ ‘Deze
tuin’, zoo zegt hij, ‘kittelt niet den honger, maar bevredigt dien en maakt den dorst
niet grooter door het drinken zelve, maar lescht dien door het natuurlijke en
kostelooze geneesmiddel. In dit genot ben ik oud geworden.’
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Lucretius
II. vers 1-61
Zoet is het, als op volle zee de winden
Te keer gaan, van het land af uit te zien
Naar anderman's gevaar; niet dat zijn nood
Ons een genot is, maar het vol besef
Van wat ons zelve bleef bespaard is zoet.
Zoet ook de kansen van den slag te volgen,
Zooals die staat gerangschikt in het veld,
En toe te zien in eigen veiligheid.
Maar kostlijker is niets dan de gewesten,
De kalme hoogten tot zijn woon te hebben,
Die zijn verzekerd door der wijzen leer;
Van waar op anderen men neer mag zien,
Die men ziet dolen en naar elken kant
Verdwalen, zoeken naar het levenspad,
Wedijveren in geest, in adeldom,
Den dag, den nacht doorzwoegen om te rijzen
Tot oppermacht en wereldheerschappij.
O onverstand der menschen, o verblinding!
In welk een duister, welk een hachlijkheid
Vergaat dit luttel levens! Zien zij niet,
Dat de natuur voor zich niets verder vraagt,
Dan dat het lichaam zonder smarten zij
En dat de ziel tot het genot mag komen
Van zonder zorg en vrij van vrees te zijn?
Zoo blijkt er dan voor de natuur des lichaams
Niet veel benoodigd; slechts het weinige,
Dat al de smart wegneemt van het gemis.
En bieden somtijds velerlei geneugten
Een uitgelezener verlustiging,
Zij zelve, de natuur, is niet in nood,
Als er geen beelden in de zalen staan
Van gouden jongelingen, in wier rechter
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De lichtlamp is gevat, die haren luister
Doet schijnen op het nachtelijk gelag,
En zoo het huis niet straalt van pronkmetalen,
Geen zoldering in vakken van verguld
Galmt van het ruischen van het liergeluid,
Als maar in vriendschap een vertrouwde omgang
Tesaamgelegen in het weeke gras
Onder het lommer aan een waterbeek
Met kleine kosten zich te goed mag doen,
Bij lachend weer het liefst, wen de getijden
Hun bloemen strooien in het groene veld.
En ook slinkt uit het zieke lijf niet eerder
De koortsigheid, als het op purper ligt
En omwoelt in de rijkgestikte spreien,
Dan op een laken in een armenbed.
Daarom, als den lichamelijken welstand
Geen schatten baten, rang noch heerlijkheid,
Zoo mag men meenen, dat zij evenmin
Tot geestelijken voorspoed iets vermogen,
Tenzij misschien, als gij uw legioenen
In spiegelstrijd over den oefengrond
Uitzwermen ziet, gedekt in rug en flanken
Met voetreserve en ruiterescadrons,
Gelijk van vuur, gelijk van wapenpracht,
Daardoor ontzet en met paniek geslagen
Het waangeloof, de geestesfoltering
Afdeinzen en het vreezen voor den dood
De ziel verlaat, dat zij tot rust mag komen,
Tot ledigheid en tot verademing.
Maar zoo dat alles een belach'lijk spel
Gebleken is, zoo inderdaad de angsten
Des menschdoms, de vervolgingen der zorg
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Geen wapenklank, geen felle speren duchten,
Maar onvervaard te midden van de grooten
Der aarde rondgaan zonder elk ontzag
Voor goud, voor purper en voor staatsgewaden,
Waaraan komt deze macht dan anders toe
Dan aan de Rede, als buitendien dit leven
Eén enkel tobben is in duisternis?
Want, zooals kindren bang in donker zijn
En alles vreezen, zoo in 't volle licht
Zijn wij beangst voor dingen, die zoo min
Schrikwekkend zijn, als wat het kind in donker
Ducht en zich inbeeldt, dat gebeuren zal.
Die zieleangst dus, deze duisternis
Moet worden heengejaagd, niet door de stralen
Der zon, niet door de schitterende pijlen
Van klaren dag, maar door het helder inzicht
In de natuur en haar wetmatigheid.
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Lucretius
III. vers 1-30
Uit zulk een duister een zoo stralend licht
Die Gij het eerst hebt weten op te beuren,
Verhelderend des menschelijken levens
Waarachtige belangen en geluk,
U volg ik, sieraad van den Griekschen stam,
En in de sporen uwer voeten druk ik
De beeltenis der mijne, niet zoozeer
Uit ijverzucht als: liefde zoekt ook zelve
Gelijk te worden aan den welbeminde.
Want anders, zou de zwaluw durven zingen,
Als daar verrijst het prachtige gezang
Der zwanen; zou het jonggeboren bokje
Met wankelpootjes willen evenaren
Den scherpen hoefslag van het volbloed paard? Gij, vader, zijt de vinder aller dingen,
Uw mond verkondigt vaderlijk gebod
En o, roemruchte, als in bloemendalen
Bijen afpurend zijn, zoo worden ons
Een weide uw geschriften om daaruit
Een zoet te garen: uwe gulden woorden,
Gulden en durend tot in eeuwigheid.
Want nauw begint uw wijsheid, voortgebracht
Uit goddelijke rede, aan het menschdom
Der dingen wezen luide kond te doen,
Of alle zielsverschrikkingen verdwijnen,
De wereldmuren gaan uiteen, ik zie
Den loop der dingen in de leege ruimte,
Der goden majesteit verschijnt, hun oord
Van rust, dat ongeschokt van winden
En ongeschonden van den nederval
Der dwarrelende sneeuw en door geen regen
Gedrenkt is, in een eeuwig klaren aether
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Lacht het van licht, dat rondom stralende is.
Dan, een goedgunstige natuur verschaft
Al naar behoefte en geen enkel iets
Ontwijdt hun zielsrust op geen enklen tijd.
Maar nergens daarentegen doet zich voor
1
Een Acherousisch rijk, en toch de aarde
Is geen beletsel, maar al het gebeuren
In wereldruimten onder onze voeten
Wordt duidelijk gepeild en ingezien.
Zoo wordt dan uit dit al een onbenoembaar,
Heilig geluk geboren, huivering
Komt over mij, dat door uw geestvermogen
De hulselen ontzonken en alom
Zich de natuur vertoonde en haar wonder
Prijs gaf en hare diepste oorspronkelijkheid.
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Cicero de Finibus
1. 9-29
1

Toen begon hij met zijn betoog. ‘Vooreerst dan’, zeide hij, ‘zal ik doen, gelijk de
grondlegger zelf van deze leer voorschrijft, en vaststellen, wat en van welken aard
datgene is, waarnaar wij onderzoek doen, niet als meende ik, dat gij dat niet weet,
maar opdat de uiteenzetting voortgaat met plan en methode. Wij onderzoeken
derhalve, wat het uiterste en hoogste goed is, hetgeen naar aller wijsgeeren gevoelen
van dien aard moet zijn, dat alles daartoe moet teruggebracht worden, het zelf echter
tot niets anders. Dit acht Epicurus in het genot gelegen, waarvan hij beweert, dat
het het hoogste goed is en de smart het hoogste kwaad en dit begint hij aldus te
bewijzen. Elk levend wezen streeft, zoodra het geboren is, het genot na en vermeit
zich daarin als in het hoogste goed, maar ontvliedt de smart en weert die zooveel
mogelijk van zich, en dat doet het in nog ongerepten toestand, als de natuur nog
onbedorven en argeloos haar oordeel velt. Derhalve is er noch redelijk begrip noch
redeneering noodig, waarom het genot gezocht, de smart ontvlucht moet worden;
het wordt onmiddellijk waargenomen, zoalsdat vuur warm is, sneeuw wit en honig
zoet, hetgeen alles volstrekt niet met diepzinnige bewijsgronden behoeft bevestigd
te worden, het is voldoende het te constateeren. Want aangezien er, wanneer men
van den mensch de gewaarwordingen wegneemt, niets overblijft, volgt hieruit
noodzakelijk, dat door de natuur zelf wordt uitgemaakt, wat volgens of wat tegen
de natuur is. En wat neemt die waar of oordeelt zij, waarom zij òf iets nastreeft òf
iets ontvlucht, behalve genot en smart? Maar opdat gij doorziet, waaruit die geheele
dwaling is ontstaan van hen, die het genot berispen en de smart prijzen, zal ik de
gansche toedracht blootleggen en de eigen woorden uitleggen van hem, den
ontdekker der waarheid en den bouwmeester als het ware van het gelukzalige leven.
Niemand dan verwerpt, haat of vlucht het genot op zichzelf, omdat het genot is,
maar omdat er
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groote smarten volgen voor hen, die niet naar redelijk inzicht het genot vermogen
na te streven. En voorts is er niemand, die de smart op zichzelf, omdat zij smart is,
liefheeft, nastreeft en begeert deelachtig te worden, maar omdat niet zelden
omstandigheden intreden, waaronder men door moeiten en smart een groot genot
nastreeft. Om een zeer eenvoudig voorbeeld te kiezen, wie van ons neemt een
eenigszins moeitevolle lichaamsinspanning op zich, tenzij om daaruit eenig voordeel
te verwerven? Wie echter zou billijkerwijze iemand kunnen berispen, die in zulk een
genot zou wenschen te verkeeren, waarop volstrekt geen overlast volgt of hem, die
een smart ontvlucht, waardoor geen enkel genot wordt voortgebracht. Daarentegen
berispen wij en betuigen wij onzen rechtmatigen afkeer van hen, die door de
verlokking van de oogenblikkelijke genietingen bekoord en verleid, door hun begeerte
verblind, niet voorzien, welke smarten en welk een last zij zich gaan berokkenen,
en een soortgelijk verwijt treft hen, die hun plicht verzaken uit verwijfdheid van ziel,
dat wil zeggen uit angst voor moeiten en smarten. Het onderscheiden nu van het
een en het ander is gemakkelijk en zonder bezwaar. Want in de oogenblikken van
vrijheid, als wij een ongehinderde keuze hebben en niets belet te doen, wat ons het
meeste aanstaat, moet elk genot aanvaard, elke smart afgeweerd worden. Maar
als wij onzen tijd òf aan onze plichten òf aan de eischen der omstandigheden
verschuldigd zijn, zal het herhaaldelijk voorkomen, dat wij het genot van ons moeten
wijzen en aan de moeiten ons niet mogen onttrekken. Derhalve doet de wijze in dit
alles zoo zijn keuze, dat hij òf door het verwerpen van het eene genot een ander,
dat grooter is, verkrijgt, òf door het uithouden van de eene smart een andere
zwaardere van zich weert.
Thans zal ik gaan uitleggen, wat en van welken aard het genot is, opdat de dwaling
der onwetenden geheel worde opge-
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heven en men beseft, hoezeer een leer, die voor genotzuchtig, verfijnd en verwijfd
doorgaat, in werkelijkheid ernstig, ingetogen en streng is. Want niet alleen dat genot
zoeken wij, dat door zijn aangenaamheid onze natuur zelve aantrekt en met een
zeker welgevallen door de zinnen wordt waargenomen, maar voor het hoogste genot
houden wij dat, wat wordt gesmaakt als alle smart is weggenomen. Want aangezien
wij, als wij van smart verlost worden, door de bevrijding zelve en het ontslagen zijn
van allen overlast ons verheugen en verder alles, waardoor wij ons verheugen,
genot is, gelijk alles, waardoor wij ons verdrieten, smart, wordt alle verlossing van
smart gevoegelijk genot genoemd. Want evenals, wanneer door spijs en drank
honger en dorst verdreven zijn, het wegnemen zelf van den overlast als gevolg een
genot aanbrengt, zoo brengt in alle dingen de verwijdering van smart een daarop
volgend genot tot stand. Derhalve ontkent Epicurus, dat er iets is in het midden
tusschen smart en genot gelegen; want juist datgene, wat sommigen voor een
tusschentoestand houden, als men vrij is van smart, is niet alleen genot maar zelfs
het hoogste genot. Want al wie zich bewust is van den aard zijner aandoening, moet
noodwendig of in genot of in smart verkeeren. Door het vrij zijn van alle smart echter
meent Epicurus, dat het hoogste genot begrensd wordt, zoodat het verder wel
veranderd en afgewisseld, maar niet vergroot en vermeerderd kan worden.
Dat echter het genot het hoogste goed is, kan ook uit het volgende gemakkelijk
worden ingezien. Stellen wij ons voor iemand, die groote, talrijke en onafgebroken
genietingen, zoowel lichamelijk als geestelijk, geniet zonder dat eenige smart hem
hindert noch dreigt te zullen hinderen; welken toestand kunnen wij dan voortreffelijker
of meer na te streven noemen dan dezen? Want in hem, die in zulk een toestand
verkeert, moet noodzakelijkerwijze ook de geestkracht aanwezig zijn van iemand,
die
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noch den dood noch de smart vreest, omdat de dood alle gewaarwording mist, de
smart bij langen duur licht, bij hevigheid kort pleegt te zijn, zoodat haar grootte door
het snel verloop, haar langdurigheid door den lichten aard dragelijk wordt gemaakt.
Als nu hierbij nog komt, dat hij noch beangstigd wordt door de goddelijke almacht,
noch de genoten genoegens in de vergetelheid laat wegzinken, maar in hun
voortduren de herdenking zich blijft verblijden, wat is er dan, dat ter volmaking
hieraan kan worden toegevoegd? Stel daartegenover iemand behept met de grootste
smarten van lichaam en geest, die een mensch kunnen overkomen, zonder eenige
hoop op verlichting, zonder eenig genoegen noch oogenblikkelijk noch in de
toekomst; wat kan er dan rampzaligers genoemd of verbeeld worden. Daarom, zoo
een leven vol smarten ten zeerste ontvlucht moet worden, dan is voorzeker het
leven in smarten het hoogste kwaad en omgekeerd het leven in genot het hoogste
goed. Ten slotte, alle beginselen zoowel van nastreven als van ontvluchten en in
het algemeen van iedere handeling komen voort òf uit het genot òf uit de smart.
Waaruit volgt, dat alle goede en prijzenswaardige dingen daartoe worden
teruggebracht, opdat men leeft in genot. En aangezien nu datgene het hoogste of
uiterste of laatste goed is, dat zelf tot niets anders, maar waartoe wel alle andere
dingen worden teruggebracht, moet men wel toegeven, dat het genotvol leven het
hoogste goed is.
Zij, die dat plaatsen in de deugd alleen en door den luister van dat woord bekoord
niet begrijpen, wat de natuur eischt, zullen, als zij naar Epicurus willen hooren, van
hun groote dwaling bevrijd worden. Want die voortreffelijke en fraaie deugden van
u, wie zou hen of prijzenswaardig of begeerenswaardig achten, indien zij geen genot
tot stand brachten. Immers zooals wij de geneeskunst niet om de kunst zelf, maar
om de goede gezondheid, die zij verschaft, loven en gelijk de stuurmanskunst,
omdat zij
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zich op het sturen naar den eisch toelegt, dus om haar nut, niet om haar
kunstvaardigheid wordt geprezen, zoo ook zou de wijsheid, die men de kunst om
te leven mag noemen, niet worden nagestreefd, als zij niets tot stand bracht;
inderdaad wordt zij nagestreefd, omdat zij als het ware de meesteres is in het zoeken
en verschaffen van genot.
Welk genot ik echter bedoel, dat weet gij reeds, opdat door het aanstootelijke van
dat woord mijn betoog niet verzwakt worde. Want daar het leven der menschen lijdt
aan gebrek aan kennis van het ware goed en kwaad en zij door die onwetendheid
dikwijls van de grootste genietingen beroofd en door de ergste zielesmarten gefolterd
worden, moet de wijsheid te hulp worden geroepen, die door het wegnemen van
de verschrikkingen en van de begeerten en door het verwijderen van alle
onbezonnenheid der waanvoorstellingen zich als onze zekerste gids betoont naar
het genot. Want de wijsheid is het alleen, die de neerslachtigheid uit de ziel
wegneemt, die belet dat wij door angst gekweld worden en onder wier leiding wij in
kalmte kunnen leven met alle brand der begeerten uitgedoofd. Want de begeerten
zijn onverzadiglijk; zij richten niet alleen enkele personen, maar geheele geslachten
te gronde, ja dikwijls brengen zij den ganschen staat aan het wankelen. Uit begeerten
worden haat, oneenigheid, tweedracht, oproer, oorlog geboren en niet slechts buiten
ons zijn zij in de weer en keeren zich in hun blinden aandrang niet alleen tegen
anderen, maar ook binnen in de ziel besloten twisten zij met elkaar in onderlinge
tweedracht; waardoor het leven wel geheel verbitterd moet worden, zoodat de wijze
alleen na alle ijdelheid en dwaling te hebben besnoeid en afgesneden, tevreden
met de grenzen der natuur, zonder kommer en zonder vrees vermag te leven. Welke
indeeling toch is bruikbaarder of dienstiger tot het gelukkig leven dan die, welke
Epicurus heeft gebezigd? Als eerste soort neemt hij aan die be-
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geerten, die zoowel natuurlijk als noodzakelijk zijn; als tweede die, welke natuurlijk
maar niet noodzakelijk zijn; als derde die, welke noch natuurlijk noch noodzakelijk
zijn. Hun verhouding nu is zoo, dat de noodzakelijke zonder veel moeite of onkosten
kunnen vervuld worden en ook de natuurlijke niet veel verlangen, omdat de rijkdom,
waarmede de natuur zich vergenoegt, zoowel gemakkelijk te verschaffen als ook
vastbegrensd is, terwijl voor de ijdele begeerten noch maat noch grens te vinden
is. Waar wij dus zien, dat het geheele leven door de dwaling en de onwetendheid
in verwarring wordt gebracht en het de wijsheid alleen is, die ons van de drift der
hartstochten en van de angst der schrikbeelden bevrijdt en ons leert de tegenspoeden
der fortuin met matiging te dragen en ons alle wegen aanwijst, die voeren naar
zielsrust en naar vrede, wat zouden wij daar nog aarzelen te verklaren, dat de
wijsheid wegens het genot moet worden nagestreefd, het onverstand wegens den
overlast ontvloden?
Op dezelfde manier zullen wij bewijzen, dat ook de ingetogenheid niet om zichzelve
is na te streven, maar omdat zij vrede brengt aan de ziel en die door een soort van
innerlijke eendracht bedaart en tot kalmte brengt. Immers de ingetogenheid is het,
die ons voorschrijft in het nastreven of ontvluchten der dingen de rede te volgen.
Want het is immers niet voldoende te oordeelen, wat gedaan of nagelaten moet
worden, maar men moet ook het eens gevelde oordeel gestand blijven. Omdat zij
echter dat wat zij zelf besloten hebben, niet kunnen houden en opvolgen, geven de
meesten, overwonnen en krachteloos gemaakt door den schoonen schijn van het
genot, zich aan handen en voeten gebonden aan de hartstochten over en voorzien
niet, wat daaruit zal voortkomen en zoodoende geraken zij om een genot, dat klein
en niet noodzakelijk is en ook op andere wijze verschaft kon worden en dat zij zelfs
zonder smart geheel zouden kunnen missen, hetzij in zware ziekten, hetzij in schade,
het-
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zij in schande en vallen dikwijls ook onder de straf der wetten en rechtbanken. Wie
echter zóó het genot willen genieten, dat daaruit geen smarten volgen, en wie hun
oordeelskracht bewaren, om niet door het genot overwonnen iets te doen, wat zij
gevoelen te moeten laten, zij verkrijgen het hoogste genot door het voorbij laten
gaan van het genot; en eveneens verduren zij dikwijls smart om niet, zoo zij dat niet
deden, in grootere te geraken. Waaruit volgt, dat ook de losbandigheid niet om zich
zelve ontvlucht moet worden en dat de ingetogenheid moet worden nagestreefd,
niet omdat zij het genot vliedt, maar omdat zij een grooter genot bereikt.
Met de kloekmoedigheid is het evenzoo gesteld. Want noch het doorstaan van
moeiten, noch het uithouden van smarten is op zich zelf aanlokkelijk, noch het
geduld noch de standvastigheid noch de doorwaakte nachten noch de
arbeidzaamheid worden om zich zelve geprezen en evenmin ook de
kloekmoedigheid, maar wij streven naar dat alles om zonder zorg en vrees te leven
en lichaam en geest naar ons vermogen van overlast te bevrijden. Want gelijk door
de vrees voor den dood de toestand des gerusten levens geheel verstoord wordt
en gelijk het bezwijken voor de smarten en die met kleinmoedigheid en
krachteloosheid dragen jammerlijk is en door die zwakheid velen hun betrekkingen,
velen hun vrienden, sommigen hun vaderland, de meesten echter zich zelf geheel
te gronde hebben gericht, zoo is een krachtige en hooge ziel vrij van alle zorg en
angst, aangezien hij den dood niet telt, die ons gelijk doet staan met toen wij nog
niet geboren waren en voor de smarten is hij zoo toegerust, dat hij bedenkt, dat de
hevigste door den dood beëindigd worden, dat de geringe vele tusschenpoozen
van verzachting hebben en dat bij middelmatige wij de beslissing hebben om als
ze dragelijk zijn, ze te dragen en anders met gelatenheid uit het leven, nu het niet
meer behaagt, als uit een schouwburg heen te
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gaan. Hieruit volgt, dat noch vreesachtigheid en lafheid berispt, noch moed en
standvastigheid geprezen worden om zich zelve, maar dat de eerstgenoemde
verworpen worden, omdat zij smart, de laatste gewenscht omdat zij genot
voortbrengen.
De rechtvaardigheid blijft nog over, opdat iedere deugd behandeld zij, hoewel
over haar slechts nagenoeg hetzelfde te zeggen valt. Want wat ik van de wijsheid,
de ingetogenheid en den moed heb aangetoond, dat zij zoo nauw met het genot
verbonden zijn, dat zij daarvan onmogelijk kunnen worden losgemaakt en
gescheiden, datzelfde moet men van de rechtvaardigheid aannemen, die niet alleen
nooit iemand schaadt, maar daarentegen altijd iets schenkt, dat de ziel tot rust
brengt, zoowel uit eigen aard en vermogen alsook door de verwachting, dat niets
van dat alles ons zal ontbreken, waaraan een onbedorven natuur genoeg heeft. En
gelijk onbezonnenheid en hartstochtelijkheid en lafheid steeds de ziel folteren en
steeds verontrusten en verwarring stichten, zoo ook is de slechtheid, zoo zij in een
ziel zich heeft gevestigd, reeds door haar aanwezigheid alleen verwarring stichtend,
maar zoo zij ook het een of ander bedreven heeft, hoezeer verborgen ook, zal zij
toch nooit het vaste vertrouwen hebben, dat het altijd verborgen zal zijn. Bij de
meeste misdadigers volgt op de daad eerst het vermoeden, dan de geruchten en
praatjes, dan een aanklagen, dan een aanbrengen, velen hebben ook zichzelven
aangebracht. En zoo sommigen zich al voorkomen voldoende beschut en beveiligd
te zijn tegen de ontdekking door menschen, zoo beven zij toch voor de goden en
gelooven, dat die onrust zelve, waardoor zij gekweld worden ‘bij dagen en bij
2
nachten’, hun door de onsterfelijke goden ter bestraffing wordt toegebracht. Verder,
hoe zou het mogelijk zijn, dat uit misdaden even zooveel middelen tot vermindering
van den overlast werden verkregen, als oorzaken tot vermeerdering zoowel door
het bewustzijn van schuld als door de straf der wetten en de haat
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der medeburgers? En toch is er bij sommige misdrijven geen eind aan het geld, de
eer, het gezag, de hartstochten en drinkgelagen en andere begeerten, die geen
onrechtmatig verkregen goed ooit vermindert, maar veeleer doet ontvlammen. Zoo
noodt dan het ware inzicht alle verstandigen tot rechtvaardigheid, billijkheid en trouw.
Wie haar aanwendt, verwerft zich welwillendheid en wat het meest dienstig is tot
een rustig leven, genegenheid, terwijl hij bovendien geen enkele reden heeft om te
misdoen. Want de begeerten, die uit de natuur voortkomen, worden gemakkelijk
vervuld zonder eenig onrecht te doen; welke echter ijdel zijn, moeten niet worden
opgevolgd, want zij begeeren niets onmisbaars en in het onrecht zelf is meer nadeel
dan er voordeel is in die dingen, die door het onrecht worden verkregen. Derhalve
ook van de rechtvaardigheid kan men niet beweren, dat zij op zichzelve
wenschenswaard is, maar omdat zij zeker de meeste aangenaamheid aanbrengt,
want geacht en bemind te worden is daarom aangenaam, omdat het het leven
veiliger en het genot voller maakt. Evenzoo meenen wij, dat de slechtheid ontvlucht
moet worden niet alleen om die ongemakken, die den boosdoeners overkomen,
maar nog veel meer omdat zij hem, in wiens ziel zij buist, nooit op adem, nooit tot
rust laat komen.
Indien derhalve de lofspraak der deugden zelve, waarin de taal der overige
wijsgeeren haar stoutste vlucht neemt, geen uitgang kan vinden, als zij niet naar
het genot wordt verwezen, en voorts het genot het eenigste is, dat door zijn eigen
wezen ons tot zich roept en aanlokt, kan het niet twijfelachtig zijn, of dat is het
hoogste en uiterste van alle goed en gelukkig leven is niet anders dan genotvol
leven. Wat met dit zekere en onwrikbare beginsel samenhangt, zal ik kort
uiteenzetten. Er is in het hoogste goed en kwaad zelf, dat is in het genot en de
smart, geen dwaling mogelijk; maar in de bizondere gevallen kan men zich
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vergissen, als men niet weet, door welke dingen genot of smart tot stand worden
gebracht. Verder verklaren wij, dat de geestelijke genietingen en smarten voortkomen
uit de lichamelijke. En hoewel genot des geestes ons blijdschap en smart overlast
aanbrengt, zoo oordeelen wij toch, dat beide èn uit het lichaam zijn voortgekomen
èn tot het lichaam moeten worden teruggebracht. Toch ontkennen wij daarom niet,
dat de genietingen en de smarten des geestes beide veel grooter zijn dan die des
lichaams. Want met het lichaam kunnen wij alleen het oogenblikkelijk aanwezige
gewaar worden, met den geest echter ook het verledene en het toekomstige. Gesteld
dus, dat wij even groote smart lijden als wanneer wij lichamelijk lijden, zoo kan er
toch een zeer groote vermeerdering plaats vinden, als wij meenen, dat een of ander
eeuwig en oneindig kwaad ons boven het hoofd hangt. En ditzelfde kan worden
toegepast op het genot, zoodat het des te grooter wordt, indien wij niets dergelijks
vreezen. Waaruit genoegzaam blijkt, dat het hoogste genot of de hoogste smart
des geestes meer tot het gelukkig of rampzalig leven bijdraagt dan een gelijke duur
van beide in het lichaam. Verder nemen wij niet aan, dat bij wegneming van het
genot onmiddellijk leed volgt, uitgezonderd het geval, dat een bepaalde smart het
genot opvolgt, maar wel, dat wij bij het aflaten van smarten ons verblijden, ook indien
dat soort genot, dat de zinnen in beweging brengt, er volstrekt niet op volgt. En zoo
kan worden ingezien, een hoe groot genot het is geen smart te lijden. Maar gelijk
wij opgewekt worden door dat geluk, dat wij verwachten, zoo verblijden wij ons in
dat, wat wij ons herinneren. Want de dwazen kwellen zich af door zich hun ongeluk
voor den geest te halen; de wijzen verlustigen zich in hun vroegere geluk, dat herleeft
in dankbare herinnering. Wel ligt het in ons wezen den tegenspoed als in blijvende
vergetelheid te bedelven en het voorspoedige met genot en welgevallen te
herdenken,
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maar als wij met ingespannen aandacht het verleden beschouwen, dan blijkt het,
dat er leed volgt, zoo het slecht, blijdschap, als het goed geweest is.
O heerlijke weg naar het gelukkig leven, rechtuit en zonder moeilijkheden
openliggend! Want daar er toch voor een mensch niets beters kan zijn dan vrij te
wezen van alle smart en last en de hoogste genietingen van lichaam en geest te
smaken, ziet gij dan nu in, hoe er niets wordt verzuimd, dat het leven ten goede kan
komen, opdat wij des te gemakkelijker het vooropgestelde doel, het hoogste goed,
deelachtig worden? Luide verkondigt Epicurus, hij, dien gij als den slaaf van het
zingenot voorstelt, dat men niet aangenaam kan leven tenzij wijs, betamelijk en
rechtvaardig, noch wijs, betamelijk en rechtvaardig, tenzij aangenaam. Want noch
een staat kan bij oproer welvaren noch een huis bij tweedracht in het gezin; zooveel
te minder kan een ziel met zich zelven in strijd en in oneenigheid eenigszins een
zuiver en ongestoord genot smaken, maar voortdurend in tegenstrijdige begeerten
en besluiten verkeerende kan hij niets kalms, niets rustigs ontwaren. En zoo nu door
ernstigere ziekten van het lichaam de aangenaamheid des levens verstoord wordt,
hoeveel meer moet dan zulks het geval zijn met de ziekten van de ziel! Ziekten van
de ziel echter zijn de grenzelooze en ijdele begeerten naar rijkdom, naar roem, naar
macht, ook naar het genot der zinnen; voorts kommer, ergernis, droefgeestigheid,
welke allen door zorgen de ziel verteren en uitputten van hen, die niet begrijpen,
dat de ziel over niets zich behoeft af te pijnigen, dat niet te maken heeft met een òf
oogenblikkelijke òf toekomstige lichaamssmart. Geen onwijze echter, of hij lijdt aan
een van de genoemde ziekten; derhalve geen onwijze, of hij is ongelukkig. Daarbij
komt nog de dood, die als een Tantalusrots hem aldoor boven het hoofd hangt;
verder het bijgeloof, dat hem, die het heeft ingezogen, niet tot rust laat komen.
Bovendien herdenken

J.H. Leopold, Verzameld werk

582
zij niet het voorbijgegane geluk, noch nemen zij het tegenwoordige waar; zij denken
slechts aan het toekomstige en bij de onzekerheid daarvan worden zij door angst
en vrees verteerd en de grootste foltering lijden zij wel, als zij te laat beseffen, dat
zij ijdel het geld hebben nagejaagd of het gezag of de macht of de roem, want dat
zij daardoor geen enkele van die genietingen erlangen, om wier bezit zij hun vele
groote moeiten op zich hadden genomen. Anderen weer zijn kleinmoedig en beperkt
en bij alles altijd wanhopig, of kwaadwillig, afgunstig, eigenzinnig, lichtschuw,
kwaadsprekend, zonderling, anderen aan verliefde lichtzinnigheden overgegeven,
anderen uitgelaten, anderen brutaal en schaamteloos, verder onmatig, zwak,
onstandvastig in hun besluiten; redenen, waarom in hun leven geen enkele
verpoozing van ongemak is. Derhalve is er van de dwazen niemand gelukkig en
van de wijzen niemand niet gelukkig. En dit leeren wij veel juister en meer naar
waarheid dan de Stoïci; want die zeggen, dat er geen ander goed is dan dat vage
schaduwbeeld dat zij het zedelijk goede noemen met een woord, dat meer pracht
dan houvast heeft, voorts dat de deugd, op dit zedelijk goede gegrondvest, niet het
genot zoekt en aan zich zelve genoeg heeft tot het gelukkig leven. En toch, dit kan
op een wijze worden voorgesteld, dat ook wij niet alleen geen bezwaren hebben,
maar zelfs er mede instemmen. Want op deze manier wordt door Epicurus de wijze
als altijd gelukkig beschreven; hij heeft begrensde behoeften, hij telt den dood niet,
over de onsterfelijke goden heeft hij zonder eenige vrees een waar inzicht, hij aarzelt
niet, indien zulks beter is, uit het leven heen te gaan. Met dit alles toegerust verkeert
hij in een voortdurend genot; immers er is geen oogenblik, waarop hij niet meer
genietingen dan smarten heeft. Want het verledene herdenkt hij in dankbaarheid
en het tegenwoordige neemt hij waar met vol besef, hoe kostbaar en hoe aangenaam
het is, en hij is niet in spanning over het toe-
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komstige, maar dat wacht hij af en geniet het tegenwoordige en van die gebreken,
die ik even te voren heb opgesomd, is hij ten verste verwijderd en als hij het leven
der dwazen met het zijne vergelijkt, smaakt hij een groot genot. En zoo al smarten
hem overkomen, zoo hebben zij toch nimmer die hevigheid, dat de wijze niet meer
redenen tot blijdschap heeft dan tot verdriet. Volkomen juist evenwel beweert
Epicurus, dat de fortuin slechts voor een gering deel in het leven van den wijze
ingrijpt en dat de grootste en belangrijkste dingen door het beleid en inzicht van
hem zelven bestierd worden en eindelijk, dat er uit een oneindige tijd des levens
geen grooter genot kan worden gesmaakt, dan uit de ons gegevene, die wij als
begrensd kennen.
Er is voor mijn betoog nog een punt overig, dat allerminst gemist kan worden, de
vriendschap, waarvan gij beweert, dat; als het genot het hoogste goed is, zij niet
bestaan kan. Epicurus evenwel laat zich aldus uit: dat van alles, wat de wijsheid tot
het levensgeluk heeft toegerust, niets belangrijker, niets vruchtbaarder, niets
aangenamer is dan de vriendschap. En niet alleen door woorden maar nog veel
meer door levenswandel en daden en gezindheid heeft hij dat bewezen. Wat dat
beteekent, maken de mythen der ouden duidelijk, die bij al hun verscheidenheid en
groote aantal en al klimt men tot de hoogste oudheid op, ternauwernood drie
vriendenparen hebben aan te wijzen om bij Theseus te beginnen en te eindigen bij
Orestes. Epicurus evenwel, hoe groote scharen van vrienden en in welk een
eensgezinde genegenheid harmonieerende, heeft hij in dat ééne, waarlijk niet groote
huis van hem weten te vereenigen! En het zelfde treft men ook nu nog aan bij de
Epicureërs. Maar laat ons tot zaken terugkeeren; over personen gaat het thans niet.
Ik zie dan, dat de vriendschap op drie wijzen door de onzen is besproken. Sommigen,
die beweerden, dat het genot onzer vrienden op zich zelf niet zoo zeer moet worden
nagestreefd als ons eigen,
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door welke redeneering in het oog van enkelen de standvastigheid der vriendschap
aan het wankelen kwam, houden toch deze redeneering vol en helpen zich naar
mijn oordeel gemakkelijk door die moeilijkheid heen; want evenals de deugden,
waarvan tevoren gesproken is, zoo kan ook de vriendschap, zeggen zij, niet van
het genot gescheiden worden; immers daar eenzaamheid en een leven zonder
vrienden vol belaging en vrees is, vermaant de rede zelf vriendschapsbanden aan
te knoopen, bij wier totstandkomen de geest bemoedigd wordt en in een stellige
verwachting van komend genot geraakt en zooals haat, afgunst, minachting het
genot weerstreven, zoo is de vriendschap niet slechts een trouwe beschermster,
maar ook een bewerkster van het genot zoowel voor de vrienden als voor zichzelve,
waardoor men niet slechts het oogenblikkelijke geniet, maar ook vol goeden moed
is voor de komende en latere tijden. Aangezien wij dan zonder vriendschap geen
duurzaam en blijvend levensgenot kunnen bezitten en de vriendschap zelve niet
kunnen bestendigen, als wij niet onze vrienden evenzeer als ons zelf lief hebben,
komt daarom dit laatste in de vriendschap tot stand en loopt vriendschap en genot
ineen; want in de vreugde van vrienden verheugen wij ons als in de onze en hun
smarten kwellen ons als hen zelve. Daarom zal de wijze evenveel voor een vriend
als voor zichzelven gevoelen en dezelfde moeiten, die hij voor zijn eigen genot op
zich zou nemen, zal hij voor dat van een vriend aanvaarden en al wat over de
deugden is gezegd, hoe die steeds in genietingen wortelen, dat moet ook van de
vriendschap worden getuigd; voortreffelijk toch zegt Epicurus ongeveer in deze
bewoordingen: hetzelfde inzicht, dat den geest bemoedigde om geen eeuwig of
langdurig kwaad te vreezen, heeft ook ingezien, dat in de ons gegeven levensduur
de bescherming der vriendschap de zekerste is. Dan zijn er sommige Epicureërs,
wat al te beangst voor de beschimpingen uwer sectegenooten maar toch
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scherpzinnig genoeg, die duchten, dat, als wij meenen, dat de vriendschap om het
genot na te streven is, de gansche vriendschap als het ware ontwricht zal blijken;
daarom stellen zij het aldus voor, dat de eerste ontmoetingen en voorkomendheden
en het bereid zijn tot het aangaan van vriendschapsbetrekkingen met het genot als
doel gebeuren; maar dat dan een zoo groote genegenheid opbloeit, dat ook, zoo
er uit de vriendschap geen voordeel is te behalen, toch de vrienden elkander om
hun zelfs wille liefhebben. Immers, zoo wij aan bepaalde plaatsen, tempels, steden,
zoo wij aan gymnasia, aan het sportveld, aan honden en aan paarden door het
dagelijksch gymnastiseeren of jagen tot onze ontspanning, ons plegen te gaan
hechten, hoeveel gemakkelijker en met hoeveel meer recht is dan datzelfde mogelijk
in den dagelijkschen omgang met menschen? Ten slotte zijn er, die beweren, dat
er een soort verdrag tusschen de wijzen is om hun vrienden niet minder dan zich
zelve lief te hebben; waarvan wij inzien, dat het mogelijk is, en zien, dat het dikwijls
voorkomt, terwijl het duidelijk is, dat er niets bedacht kan worden, dat tot het
levensgeluk geschikter is dan zulk een vereeniging. Om al het aangevoerde mag
men dus aannemen, dat niet alleen het wezen der vriendschap niet wordt aangetast,
als het hoogste goed in het genot gesteld wordt, maar dat zelfs zonder dat de
instelling der vriendschap in 't geheel niet denkbaar is.
Daarom, als alles wat ik gezegd heb duidelijker en helderder dan het daglicht is,
als het is geput uit de bron zelve der natuur, als ons geheele betoog bevestigd wordt
door de waarnemingen der zinnen, die onbedorven en onverdachte getuigen als
kinderen nog voor zij spreken kunnen, als zelfs de stomme dieren, geleid en geleerd
door de natuur, als het ware verkondigen, dat niets hun welzijn verhoogt dan het
genot, niets dat tegenwerkt dan de smart, over welke beide zij onbedorven en
onvervalscht een oordeel vellen, zijn wij dan niet den grootsten dank ver-
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schuldigd aan hem, die na deze stem als het ware der natuur te hebben vernomen
haar zoo krachtig en met zulk een klem in woorden heeft weten uit te drukken, dat
hij alle onbevooroordeelden den weg vermag aan te wijzen, die naar een kalm, een
stil, een gerust, naar een gelukkig leven leidt?
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Ciris
vers 1-42
Den veelgeslinger de door roemverlangen,
Den welervarene, hoe valsch en wuft
De gunst der menigte, hem houdt omvangen
d'Atheensche tuin, zijn zoete ademlucht,
Zijn koele schaduw en de lafenis
Die in de bloesem van zijn wijsheid is.
En dit verkregen inzicht mag niet langer
Het zangerige dichtvers na gaan hangen;
Tot hoogere bemoeiing opgemaakt
Verhief het zich naar de heelalgesternten
En naar het eenzame verblijf der wijzen
Was het de steile helling opgegaan. En toch, laat ik ook zoo nog mogen trachten
Het u bestemde tot een slot te brengen,
Dat dan daarin de muzen komen mochten
Tot een beëindiging en dat de drang
Naar hare kostlijke lichtzinnigheid
Zijn rust mag vinden en zijn laatst besluit.
Maar als ik het vermocht aan de geslachten
Der wereld gansche wondere natuur
Te openbaren - o, verlangenspracht! Zoo dan de wijsheid zelve mij ontving
Hoog op haar burcht, gezamenlijk bezit
1
Aan vier aloude erven toegewezen,
Van waar op's menschen doling wijd en zijd
Ter wereld overal ik neer kon zien
En al de laagheid van hun zorg versmaden,
Niet zou ik u met een gedicht als thans
Vereeren, alhoewel ook ons een spel
Vergund zijn moge en worde toegestaan
Het slanke vers met weeken val te sluiten,
Maar, zoo dit zeggen zonder aanstoot zij,
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Uw beeltnis wevend in een groot getouw,
Een weefsel, als bij tijden in Athene,
Het Erechtheische, omgedragen wordt,
Wanneer de wijgeloften aan de kuische
Beschermster dankend worden afgedaan,
De feestdag weder na vijf trage jaren
Teruggekeerd is, als de luchte Zephyr
Aanzwellend wisselt met het stormgeruisch
Uit Oosterwindstreek en het wagenschip
Zwanger van schoot zijn zwaren gang begint,
Zalig de dag en zalig heet het jaar
En zalig zij, die dag en jaar beleven;
Daarin dan worden Pallas' oorlogsdaden
Op orde ingeweven, Giganteisch
Trofeeversiersel staat er in gezet,
De gruwelijke slag wordt afgemaald
Met bloedrood purper; Typhon is te zien
Door haren gouden lanspunt neergesmakt,
Die 't eerst den aether met den rots plaveiend
Der Ossa, den Olympus dubbel maakte
Met berggesteente van Emathia:
Zoo is het kleed, dat op gezette tijden
De schutsgodinne toegedragen wordt,
En zoo verlangde ik, rijkst belezene
Der jongelingen, in het prachtig midden
Van purpren zonnen en het blank gesternt
Der maan, die haren blauwen hemelwagen
Doet zwieren aan den trans, uw beeltenis
Te mogen weven in het weidsch tafreel
Der alnatuur van ons uitvoerig lied,
Opdat van uwen naam, in onze zangen
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Eén met het wezen van de wijsheid zelve,
Ons boekblad sprak tot het laatst nageslacht!
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Naschrift
De talrijke grootere werken, die Epicurus heeft geschreven, zijn bijna geheel verloren
gegaan; bewaard zijn ons de drie brieven, waarin hij een overzicht van de hoofdzaken
zijner leer heeft gegeven, voorts een aantal spreuken en eindelijk vele grootere en
kleinere fragmenten bij verschillende schrijvers en in spreukverzamelingen
voorkomende. Van den brief aan Herodotus is hier het slot opgenomen om althans
iets te geven van het belangrijkste der overgebleven geschriften; in zijn geheel kan
de brief voor vertaling ternauwernood rijp geacht worden wegens de ongemeene
zaakrijkheid en diepzinnigheid van zijn inhoud, waardoor het tekstbederf zich hier
bizonder gemakkelijk moest voordoen en bizonder noodlottig in zijn gevolgen moest
zijn. De brief aan Menoeceus is een model te noemen van doorzichtigen stijl;
tegelijkertijd echter is hij van een puntigheid en kunstigheid van uitdrukking, die in
het Nederlandsch op verre na niet te bereiken was en in zijn wezen somtijds niet
eens weer te geven. Bij de vertaling der Hoofduitspraken en ook elders zijn enkele
uitlatingen geschied; de deskundige lezer zal ze opmerken en, zoo het wezen mag,
1
billijken.
Gelijk reeds werd opgemerkt, heeft de leer van Epicurus gedurende vele eeuwen
na den dood des stichters een tal van bewonderaars en aanhangers gehad; in Rome
valt de tijd van haar grootste bloei in de eerste eeuw v. Chr., waaruit de uit het Latijn
vertaalde stukken dateeren, en voorts in de eeuw der Antonijnen, toen o.a. keizer
Marcus Aurelius ook voor haar te Athene een leerstoel heeft ingesteld. Eerst sinds
het midden der vierde eeuw geraakte zij tegelijk met de overige wijsgeerige secten
in vergetelheid door de definitieve zege der Christelijke Kerk. In modernen tijd is na
de humanisten Gassendi de groote wederontdekker en verdediger van Epicurus
geweest; door hem heeft de Epicureïsche leer haar invloed gehad op Hobbes,
Spinoza, mogelijk ook op Descartes, en later op de encyclopedisten.
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Evenwel den strijd tusschen eene oprechte bewondering en de geringschatting of
zelfs verafschuwing, die van ouds het deel der school geweest is, heeft noch hij
noch iemand na hem weten te beslechten. En zoo, terwijl ook in onze dagen van
bevoegde zijde uitingen zijn te vermelden, die de groote ‘kracht van denken dezer
diepe natuur’ prijzen en ‘de gangbare beschuldiging van frivoliteit, zoowel in het
intellectueele als het moreele, als het meest ongegronde van alle verwijten’
2
brandmerken, heeft nog de jongste uitgever der werken van Epicurus zijn voorrede
begonnen met zich te vrijwaren van voor een bewonderaar der Epicureïsche leer
te worden aangezien.
Het oordeel van Grote, dat over Epicurus het laatste woord nog niet is gesproken,
heeft blijkbaar ook thans nog zijn geldigheid.

Eindnoten:
1 Theognis vs. 425 en vlgg.
1 Blijkbaar gericht tot een kind uit de naaste omgeving des schrijvers; de genoemde personen
behooren allen tot zijn vertrouwdste vrienden.
1 Kort voor zijn dood heeft Epicurus aan een aan een aantal vrienden een eensluidend schrijven
over zijn toestand gericht.
1 Bate en Potamus, plaatsjes in Attica.
2 Een tempel van Rhea Cybele, de Groote Moeder der goden, op de markt te Athene, waarin het
staatsarchief zich bevond.
3 Een plaatsje in Attica.
4 Metrodorus en Polyaenus waren met Hermarchus de drie bekendste leerlingen van Epicurus.
5 Gamelion, Poseideon, Metageitnion ongeveer overeenkomende met Januari, December en
Augustus van onze tijdrekening.
1 Onderwereldsch.
1 In het eerste boek van zijn werk ‘Over het Hoogste Goed en Kwaad’ geeft Cicero bij monde van
zijn vriend L. Manlius Torquatus een zeer populair gehouden overzicht van de Epicureïsche
zedeleer, om die vervolgens in het tweede boek zelf te bespreken en te trachten haar te
weerleggen.
2 Een aanhaling uit Ennius.
1 Plato, Aristoteles, Zeno en Epicurus.
1 Sinds het verschijnen van dit boekje is ook in Duitschland een vertaling van de voornaamste
geschriften van Ep. uitgekomen, getiteld: ‘Das Leben und die Lehre Epikurs’ übersetzt von A.
Kochalsky. Teubner, Leipzig 1914 en zijnde de doorloopende vertaling van het Xe boek van
Diogenes Laertius. (Zie nu ook Ettore Bignone: ‘Epicuro. Opere, frammenti, testimonianze sulla
sua vita, tradotti con introduzione e commenti.’ Basi, 1920, Laterza c figli).
2 Vgl. ook het ietwat korte maar zeer fraaie en zeer waardeerende overzicht van het leven en de
leer van Epicurus in Ed. Schwartz, Charakterköpfe aus der antiken Literatur, Leipzig, Teubner
1910, II p.p. 26-48.
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Reis-dagboek 1890
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27 Februari.
De overgang van Frankrijk in Italië is niet plotseling voor hem, die langs de Corniche
reist. Het departement der Alpes Maritimes was niet al te lang geleden nog
Italiaansch en heeft zijne vroegere nationaliteit nog niet verloochend. Het landschap
neemt te Cannes, te Nice al het karakter aan, dat het in Italië zal blijven behouden;
de huizen der oude stadswijken zijn er even hoog en kris en kras door elkaar
gebouwd, de straten even nauw en donker en kil, en de bewoners spreken er zooal
geen Italiaansch dan toch evenmin Fransch. Zoodat men alleen aan de
uithangborden en de taal der gegoede voorbijgangers bemerkt, dat men nu toch
Italië is binnengekomen.
's Middags heb ik een wandeling gemaakt, eerst naar de havenpier om een
overzicht over de ligging der stad te krijgen. Achter mij de zee helder, zooals een
Hollandsch oog niet gewoon is, dat zich dan ook telkens bedriegt in het peilen der
diepte, op den bodem wier en bruine rotsen, waar het dieper is, wordt het water licht
groen, dat naar den horizont toe donkerder wordt tot blauw en indigo toe. Een
bekorend en nimmer vermoeiend gezicht deze deining en het op en neer gaan van
het gladde en doorzichtige water. Water? al het afschrikwekkende, de gedachte
aan koude, en vochtigheid verdwijnt en overblijft de lust en lokkend verlangen te
liggen in deze doorschijnende vloeistof, die blinkt en flikkert van zonneschijn.
Voor mij het overzicht van de stad. Langs den grooten weg aan de kust villa's,
het nieuwere gedeelte op de vooruitspringende, lagere heuvel tusschen het groen,
daarachter stijgt een hoogere heuvel, geheel bebouwd door de oude stad, grijs en
onoogelijk, zoodat de geheele heuvel den indruk maakt van een groote hoop puin.
Op de top verheft zich fier en tartend een witte kerk met twee puntige torens. En
achter de stad loopt een groote ring bergen, van zee tot zee, met de hoogste top
achter de stad. Gedeeltelijk zijn zij met olijven begroeid, hoogerop naakte bruin-
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vale rotsen, en men moet denken aan de havelooze kleeding der land bewoners,
zoo is een versleten kleed van vaal verschoten groen om de bergen geplooid, dat
op vele plaatsen de naakte rotsen doorlaat.
Vreemd, zooals in den vreemde, te midden van al het nooit tevoren geziene en
gehoorde, de herinnering aan het vaderland den sterksten indruk blijft maken. Want
terwijl er wolkjes trokken over de bruine bergtoppen en hunne schaduwen donker
over de bruine spitsen gingen, werd ik herinnerd aan de heide en de schaduwen
die er over heen schuiven, en lang waren mijn gedachten in het vaderland en ik had
een zoet verlang naar de lente daar en de lichte wolkjes over de heide.
Toen ben ik voor de tweede maal langs een anderen weg in de oude stad gegaan.
En wat van uit de verte aan een puinhoop deed denken, bleek het dichtbij ook
werkelijk te zijn; ik kwam door een wijk, die geheel was ingevallen; geen daken
waren op de huizen, de muren waren gedeeltelijk verbrokkeld, alles onbewoond en
verlaten. Er kwam een oud vrouwtje. Quando sono cadute queste case, brabbelde
ik. Terra mota was het klassieke antwoord. En dan nog beweren dat het Latijn een
doode taal is!
Deze oude stad heeft groote aantrekkelijkheid, want zij heeft een schat van
schilderachtige straten, lichteffecten en bruine huisjes in de vele winkels van calzolai
etc. En het leven van het volk. Op de steilste gangen komt u de houthakker tegen
achter zijn beladen muilezel, vrouwen met vaatjes landwijn op het hoofd, die ik op
een plaatsje vullen zag door een matrone met verroesten blikken nap uit een groot
vat. Alle vrouwen hebben doeken op het hoofd en ook de mannen zijn veelkleurig
gekleed; het is het echte Italië van de plaatjes en oleografieën.
's Avonds ben ik nog uitgegaan en heb in een café een concert gehoord van vier
Napolitaansche meistreelen, waarvan twee met levendige en koddige gebaren en
dans-liedjes voordroe-
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gen. Een vooral was de aandacht waard, zijn dikke buik in een nauwe broek gesjord
en met een kleurige sjerp bedwongen, een vette gladgeschoren kin en wangen,
blinkend van zweet, toegenepen slimme oogjes, een borstelige opgestreken knevel,
een vroolijk en slim gezicht, een vroolijkheid, die op uw duiten berekend was.
Ik kwam weer langs de zee terug, die flauw door de telkens bewolkte maan werd
beschenen, verderop verdween zij in de grijze nevels, aan de kust schoot gril de
witte branding voort, als de donkere strepen der golven braken aan de rotsen. En
ik dacht aan Ilion, waar dezelfde zee aan het strand had geslagen en aan den
vertoornden Achilles, in den nacht aan de zee zittende.

28 Februari.
Vandaag is het regendag, aldoor grijze lucht, grijze zee en regenbuien. Laat wordt
men wakker, want het is donker en als men beneden komt, brandt er in de
binnenkamers gas. Buiten is het eenzaam, modder ligt er op de straten en de
marmeren tuintrap is glibberig en morsig. In huis is het koud en kil en de gasten
zitten bij elkaar, lezen, werken, spelen, en kleumende en zich in de handen wrijvende
wordt de dag doorgebracht. Er is van 's morgens vroeg, tot 's middags een gele
streep boven den horizont, die niet grooter wordt; verder is de lucht grijs en
weerkaatst grijs in de zee.
Een groot verschil met gisteren. Vroeg wordt men wakker, want al is de zon nog
niet op, het is helder overal. Er hangt boven den horizont een grijze nevel, overigens
is de hemel wolkenloos en de zee blauw. Dan rijst de zon boven de nevels, haar
licht is op de bergen, het glijdt lager over de gladde olijven en blijft hangen aan de
witte huizen en oude grijze torens, de hanen kraaien, de vogels zingen en nu en
dan vliegt er een uit de nabijzijnde gladstammige eucalyptus naar het gindsche
olijvenbosch, licht bruin als hij vliegt in golvenden baan door het zonnelicht.
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Langzaam komt het licht overal, alleen onder de olijven is het donker op het
zwartgroene gras, en misschien zal de zon er den geheelen dag niet doordringen.
Er is een schuine streep zonneschijn op mijn vensterbank gekomen en op de
opengeslagen jalouziën, en straks zal de zon mijn geheele kamer met stralen licht
vullen.
Vreemd, dat in den vreemde het bekende, het hanengekraai, de vogelezang het
aangenaamst aandoet.

1 Maart.
Van middag hebben wij een grootere wandeling gemaakt. Eerst den ouden weg,
door de stad omhoog naar de Madonna della Costa, de witte kerk op het hoogste
punt, waar ik eergisteren ook al was geweest. Deze kerk staat op een groote open
plek, langs een hospitaal leidt een glooiende weg, waarvan de keien in
mozaiekfiguren zijn geplaveid, er heen. De kerk zelf heeft noch van binnen noch
van buiten veel bijzonders. Maar het uitzicht, dat men van het terras er om heen
heeft is ver reikend, men overziet er den geheelen ring bergen, die de stad insluit
en wegvloeit in de zee. Van hier ziet men meer dan gewoonlijk boven op de zee en
heeft het water een licht blauwe kleur.
Terug ging de weg zacht neerwaarts hellend door een dal, eerst aan de zonzijde,
dan met een korten draai aan de overzijde terug in de schaduw. Hier was men
dadelijk buiten, op het land, een ander land dan het onze, maar hoe vreemd ook,
toch overweldigde de schoonheid van het landschap mij en op een oogenblik werd
de borst mij beklemd door al het genot, dat ik niet op kon. Want welk een vredige
liefelijkheid is er in zulk een dal, dat ik te Nice wel eerder had gezien, maar welks
schoon mij van middag sterker trof door den zonneschijn. Er groeien links en rechts
olijven berg op, berg af, op kleine terrassen, binnen ruwe steenen muren opgehoogd,
en daartusschen citroenboomen vol gele vrucht en achter in omspant een hooge
berg met pijnboomen
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begroeid het dal. Onder de olijven is het donker op het welige gras, waar de vogels
slaan, en in de diepte dwaalt over de breede dorre bedding van grijze steenen een
karige stroom. Aan de oever staan hier en daar woningen en waterleidingen ter
besproeiing der hoven. Vrouwen komen langs den weg met groote takkenbosschen
of bundels pijnappels op het hoofd en langs de smalle paden waarover de olijven
hangen, klinkt op de steenen het geklikklak van den ezel, op wiens pakzadel vaatjes
met wijn zijn vastgesjord.

3 Maart.
Gisteren was het een saaie, grijze winterdag. 's Morgens viel er al hagel en dunne
vlokjes sneeuw, de lucht hing vol zware buien, die de toppen der bergen omhuifden
en donkere schaduw op de hellingen wierpen, en de wind was koud; men kon voelen
dat er ijs in de lucht zat. In den namiddag kwamen de eigenlijke buien, een sneeuw,
zooals we die in Holland gewoonlijk maar drie, vier maal 's winters te zien krijgen,
dichte, groote vlokken dwarrelden uit een grijze lucht, die de zee geheel verborg.
Een vreemd gezicht, een dichte sneeuwbui neerzinkend op boomen in volle blad,
op de olijven, op de pluimen en veeren der palmen en op de bloemen. Zoo ongewoon
was dit verschijnsel, sneeuw neerzwevend op een zomerlandschap, dat het mij
telkens was als zag ik een tooverballet op een tooneel.
Den geheelen dag hing ik in 't hotel en verveelde mij met de andere gasten en
las mij de oogen zeer. 's Avonds ben ik naar een Italiaansche comedie geweest om
te zien of ik er ook wat kon leeren. Veel verstaan heb ik er niet, want het Italiaansch
schijnt ook al vlug te moeten worden uitgesproken. Overigens heb ik er veel genoten,
zooals ik trouwens altijd veel genot heb bij comedies van gering allooi. Het stuk
werd gegeven in een kleine houten loods, die overigens netjes genoeg was en zelfs
gedeeltelijk electrisch werd verlicht. Op de sedie numerate à l.1 zaten
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vijf, zes menschen, de overige plaatsen en de galerij waren goed bezet met soldaten
en anderen, wilde en havelooze tronies. Van boven naar beneden werd gesproken,
geschreeuwd en een oogenblik was de halve zaal in enthousiasme en vroolijkheid
toen er eenige gaspitten werden aangestoken. Na het gewone spektakel van het
ongeduldige publiek begon de muziek, dan ging het gordijn op. Hoewel ik maar het
geringste deel begreep, was het toch duidelijk, wat de intrigue was van het stuk,
dat Sara Felton heette. Een liefdeshistorie van een versmade tooneelspeelster. De
hoofdpersoon speelde zoo slecht niet, of mijns ondanks en terwijl ik over mij zelven
lachen moest, werd ik nu en dan meegesleept. Er ligt toch wel een groote macht in
de liefde, dat ook de flauwste weergave ervan nog pakt. En ook was het de sonore,
grootsche klank van het Italiaansch, wiens schoonheid mij hier duidelijk werd en
met het spel een indruk van fierheid en trotsche hartstocht te weeg bracht, die mij
aan Ah, perfido, etc. deed denken.
Terug door de nacht, die bitter koud was, terwijl er sneeuw op het strand lag. Van
morgen zijn wij naar het kerkhof geweest. Dit ligt tusschen den grooten straatweg
naar Frankrijk en de zee en is al van den weg uit zichtbaar door het tal van
cypressen. Wij kwamen er door een pad in een olijven-gaard en voor de zooveelste
maal verheugde ik mij in het gezicht van de zon op en onder de olijven, wat mij altijd
bekoort. Een witte muur en daarbinnen vele cypressen. Deze groeien op de graven
welig in den vruchtbaren grond en naar het schijnt heeft deze boom zijn oude
bestemming als treurboom behouden. Het is hier een donkere, statige boom, alle
van den zelfden vorm, van boven spits toelopend. Het kerkhof is dicht bedekt met
zerken, vele kruisen en andere monumenten, de zelfde praal en uitingen van
droefheid in opschriften die mij al te Parijs had getroffen, en ook te Nice. Maar daar
naast een groote zorgeloosheid, kruisen waren
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stuk gevallen, zerken verzakt en gescheurd en in een hoek van het kerkhof waren
twee kelders volgesmeten met marmeren en houten kruisen, zerken, etc. Een treurig
gezicht hoe de mensch zich vastklemt aan het stoffelijke. En over al het gras der
graven lag sneeuw, onder de sneeuw bogen zich de bloemen en een kussen van
witte sneeuw lag op het blanke marmer.
Treurig deden mij, evenals te Nice, de graven aan der vreemdelingen, vooral der
Russen (op wier steenen letters staan, die niemand hier verstaat) die hier rusten,
terwijl een blauwe hemel en zonnige bergen neerzien op hun graf, zij die hier
gestorven zijn verlangende naar hun koude vaderland en op hun zerken staan
namen, die niemand lezen kan.
Van middag nog eens weer een ander dal in geweest, ook weer beplant met de
geliefkoosde olijven. Het Latijnsche opschrift op de ingangszuilen van een villa
bracht mijn gedachten naar Horatius en ik stelde mij zijn Sabinium voor als in een
dergelijke vallei gelegen, waar de zon als in vettigen glans glinstert over de grijze,
schemerende olijven, tusschen de staketsels staan de groene citroenen, waaronder
geiten grazen in de schaduw, oude molens staan langs den stroomkant, het is rustig
en vredig overal en de dichter ligt in de schaduw van een ouden boom of gaat langs
de kleine akkertjes van bruine kluiten op de helling of de prieëlen van den wingerd,
waar het beknopt-nauw is en huiselijk of hooger op den berg, waar olijven den hemel
dicht wassen, en geiten grazen, en spreekt met den boer over het weer en het gewas
en straks in huis met fijnen geest en ironischen eenvoud over de roerselen der
menschheid. Zoo stelde ik mij het voor en verlustigde mij in het uitwerken van mijn
voorstelling; een draai van den weg en aan de ingang van een andere villa staat
gebeiteld ‘Hoc erat in votis!’
's Avonds heb ik nog de zee bij maanlicht gezien. De maan staat hier hoog in den
hemel, imminente Luna (wat ik mij ver-
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beeld hier pas te hebben begrepen) en er is daardoor geen weerkaatsing in het
water. Alleen vlak aan het strand, daar spiegelt het licht met ongemeenen gloed in
het gladde glanzige water. Daar is het als levend vuur, dat opspringt en danst en
stoeit over de donkere bruisende golven, hier en daar flikkert het, vlamt het en dan
in breede strepen wordt het uitgegoten.

6 Maart.
Het afscheid van San Remo viel niet moeilijk. Het stuk Riviera tusschen hier en
Genua is misschien het mooiste, hooge bergtoppen, die nog met sneeuw bedekt
waren met de zee aan hun voet. Na Savona heeten de Apenijnen te beginnen,
waarop de plantengroei minder weelderig is, olijven en vooral pijnboomen. Hier en
daar is tusschen de bergen en de zee een vlakte, soms groot soms klein, naar mijn
gissing afgeschuurd zand en klei van de bergen. Deze zijn vruchtbaar, beplant met
wingerd, vruchtboomen, veldgroenten. Hier en daar staan oude torens, tegen de
Saracenen opgericht, en verderop in de bergen zijn kleine gehuchtjes op de hellingen
of op den top genesteld.
's Avonds kwamen we in Genua aan en het deed mij goed weer eens in een
groote stad te zijn met al de drukte. Wat overal, trof ook hier, dat de menschen
zooveel op elkaar gelijken, het was of men te Parijs of te Amsterdam liep, alleen de
taal was verschillend, minder het uitzicht en zelden de kleeding.
Den volgenden dag naar Nervi, een kleine badplaats, waar het warm was, en
naar het zeggen in geen drie maanden, December, Januari en Februari, geregend
had. De weg er heen loopt langs de Apennijnen, kale bruine bergen nog hier en
daar met sneeuw bedekt in de groeven en insnijdingen, waar de pijnboom groeit
en rondom de dorpen olijvenplantingen zijn. Aan de andere zijde de golf, aan de
overzijde hooge bergen wier voet nevelachtig in het water wegvloeit, maar de
witbesneeuwde toppen zijn helder zichtbaar. In de baai varen schepen, kleine vlek-

J.H. Leopold, Verzameld werk

603
jes zeil op de blauwe vlakte die uit is gespannen tot aan de nevelige sneeuwtoppen;
een grootsch gezicht, als de nietigheid van het scheepje, dat vaart in de ruime kom
omringd door besneeuwde bergen, de afmetingen aangeeft van het landschap.
Omgeven door eenzame besneeuwde bergen zeilt het schip overhellend, want de
ranke masten zijn wit bedekt met bolle zeilen, weg over de wijde vlakte naar vreemde
landen, ver van het vaderland.
Terug in Genua, waar we nog eenige kerken zijn gaan zien, in de eerste plaats
de cathedraal. Deze is overoud, opgetrokken van wit en zwart marmer, dat zich
beurtelings afwisselt. Wanstaltige ouderwetsche beelden, voorstellingen uit den
bijbel, zijn gebeeldhouwd in het voorportaal en geven reeds den indruk van grooten
ouderdom, ook het witte marmer is geel geworden. En langs de rechter zijde van
de kerk loopt een der hoofdstraten, hier loopt en rijdt en jaagt het drukke leven van
heden, wisselend met dat, wat komen zal, langs den blijvenden steen uit het verleden
en schuurt en slijpt de marmerblokken glad en de opschriften, en plakt
aankondigingen op de muren of krabbelt er op, morsig en onoogelijk is het marmer
tot meer dan manshoogte.
Van binnen is deze kerk ook grootendeels van wit en zwart marmer, en hier werd
mij eerst de pracht van dezen steen duidelijk. Of pracht? hoe zal ik het noemen?
Leven is misschien het beste woord. Waar het aan ligt, na veel nadenken weet ik
het niet, maar deze zuilen leven, zij gaven in hun donkere pracht een indruk van
sombere grootschheid, van ernstige trawanten, die eerbiedig stilstaan in den tempel,
het voorhoofd zwaar van ernstige gedachten. Hier is de plaats voor den grooten
man, om voort te schrijden met opgericht hoofd tusschen deze eerewacht, terwijl
het orgel losbarst in een zegehymne. Overigens trof mij in deze en in de andere
kerken, want wij bezochten er vele, eene groote wansmaak. De zijmuren zijn ingelegd
in marmer van
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vele kleuren, marmer omvat groote doeken, zooal niet mooi dan toch treffend door
hunne donkerheid en ouderdom, marmeren cysten bevatten reliquieën van heiligen
en martelaars en daarbij, daarop, smakelooze vergulde vazen met papieren bloemen,
afschuwelijke schilderijtjes en portretjes, kransen van blikken sterren op de groote
doeken gehecht om de hoofden der heiligen, leelijke veelkleurige fresco's in veel
goud gevat. Hier en daar ook in een zij-altaar rissen blikken harten, enkele beenen,
armen, voeten om een of ander wonderdadig beeld gehangen, dat de zieke van lijf
en ziel geneest, povere schilderijen, tabulae votivae, de ongevallen voorstellend,
waaruit men verlost werd, de krukken, die nu niet meer noodig zijn.
Wat mij ook trof, waren sommige ouderwetsche maar oorspronkelijke levensgroote
vergulde busten van pausen of heiligen, niet conventioneel maar eenvoudige
portretten.
's Avonds gingen we nog eens de Via Garibaldi door, waar huis aan huis de
paleizen staan der vroegere Genueesche grooten. Een sombere tocht. Want terwijl
het overdruk is in de nauwe straat, er brandt electrisch licht, rijtuigen, omnibussen
ratelen over de gladde, groote zerken, die het plaveisel vormen, glad tot aan de
huizen toe, zonder goten of trottoirs, een weg, die eeuwen heugt en eeuwen duren
zal, en aan de kanten staan de donkere paleizen, van groote zerken zwaar en hecht
opgetrokken, dik traliewerk voor de beneden ramen, de versieringen forsch en
stevig, bijna log, een hooge poort van ijzer met vele punten die vooruit steken.
Daarachter een hol duister voorportaal waarin een enkel licht brandt in de groote
lantaren, dat een flauwe schijn laat gaan over de marmeren trap, die opgaat naar
de binnenplaats. In deze ziet de hemel neer en maneschijn verlicht eene zijde der
zuilengangen die haar omgeven. Marmeren trappen op en af, en alles in ongeziene
groote afmetingen en daardoor de tijd trotseerende. En treffend staat er boven een
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‘venturi mors immemor aevi.’ Waarlijk de bezitter moet zijn borst wel hebben voelen
zwellen, als zijn huis nog vol was van leven en er gerucht was in de galmende
gangen van voetstappen en als er licht scheen door en ramen der zalen. Als hij dan
in kleurige dracht, het hoofd omwuifd met veeren, gevolgd door een rijk gekleede
schaar den breeden marmeren trap afging, hij alleen voorop, hij de bezitter van dit
huis, dat de late eeuwen zou verhalen van zijn rijkdom en milden, ruimen geest.
Nu is het stil en donker in het huis geworden van de edelman, morsig en glibberig
zijn de trappen, de pilaren, en in den binnenhof groeit gras. Of een oneerbiedig
geslacht heeft de woning, verlaten door den eigenaar of onbeheerd door het
uitsterven van het geslacht der stichters, verhuurd en gebruikt het voor pakhuizen,
kantoren en winkels en achter het onverwoestbare ijzeren traliewerk der
benedenramen, staan meubels of kruidenierswaren te koop.
Of het aan mij lag, doordat ik na Parijs en Marseille in geen twee maanden in een
groote stad geweest was, ik geloof het niet, maar veel in deze stad maakt den indruk
van grootheid en soliditeit. De nauwe straten der oude stad, overal is alles versleten
en gebruikt, maar ook voor slijting en gebruik berekend, de bestrating, de huizen,
niets is sierlijk en teer, alles zwaar, hard en stevig. Ook aan de haven, zware plompe
wagens met tonnen, vaten of balen volgesjord door drie, vier forsche paarden of
muilezels getrokken, rollen langzaam maar met zwaren dreun over de zerken. Zou
uit de geheele stad en uit de paleizen de geest ademen van den degelijken koopman,
wie het niet om brooze sierlijkheid te doen is, maar om iets blijvends, iets solieds?
Het laatste merkwaardige of althans mij treffende was de Campo Santo, het
kerkhof. Dit ligt buiten de stad, in het dal van de droge rivier, tegen de helling van
een berg op. De omgeving is naar en dor, want de bergen hier zijn slechts hier en
daar met een
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kleinen cypres of een verschrompelden eik begroeid, nergens huizen of tuinen,
dorre, verlaten wildernis. Het kerhof is omloopen door een galerij aan alle vier zijden
en hier in staan aan weerszijden onafgebroken een reeks van praalgraven. Hier is
dezelfde weelde van marmer als in de kerken, alle monumenten zijn uit dezen steen,
bijna alle versierd met levensgroote figuren. Vooral geliefkoosd is het deurmotief
bekend uit de graven van Canova, overigens was er weinig moois en nog minder
origineels bij. En wat een bespottelijken indruk maakt is, dat van de goedkoopheid
van de stof en de werkkrachten het gevolg is, dat Jan en Alleman hier in
onvergankelijken steen vereeuwigd staat. Hier schijnt een praalgraf slechts een
questie van geld te zijn en niet eens van veel geld; en wat in de letterkunde een
gewoon ding is, hoe de verhevenste, stoutste termen in gelegenheidsgedichten
worden verkwist en verkracht bij een zeer alledaagsche persoon, kan men hier in
de beeldhouwkunst opmerken. Het is de profanatie van een eer, die bij ons alleen
als grootste gave aan de grootsten uit den lande wordt geschonken. Maar hier ziet
ge een marmeren vrouw, de Historie, die met vergulde stift in onvergankelijk graniet
den naam groeft van een braaf en eerzaam koopman of zeekapitein; op een kwistig
versierd voetstuk verrijst een figuur, in hoofsche houding de hand uitgestrekt of
diepzinnig de armen gekruist, en er staat de platte kop op van een burgermannetje
met een ruigen ringbaard en een breeden mond, waarin men graag een pruim zou
vermoeden. Ja, op een plaats is het levensgroote standbeeld te zien van een rijke
bakkersvrouw, die haar af komst niet wilde verloochenen maar met haar broodjes
in de hand vereeuwigd is! Ook nog iets ploertigs was, dat alle vrouwen geportretteerd
waren met zooveel mogelijk kanten sluiers en sjaals om, wat heel kunstig in marmer
is nagebootst, en waarschijnlijk omdat het veel arbeidsloon kost, een criterium van
chic is.
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Er vraagt mij een meisje, of ik haar hart wel ken. - Er hangt ergens in een rijke kerk
een oude schilderij, gevat in marmeren randen en verguld. Een donker doek, dat
niet helderder wordt door het karige daglicht, door het licht der kaarsen, die branden
voor het altaar in luchters uit zilver gedreven. Uit de duisternis van het doek licht
slechts hier en daar een stralende aureool om het hoofd van een heilige of een
goudblond kinderkopje, van rozig getint vleesch, dat opziet naar den heilige. Maar
waar het oog niet onderscheiden kan, gist onze ziel en in de zwarte schaduw
vermoedt zij ernstige gebaarde mannentrekken, en lijdende vrouwen gehuld in een
kleed met zware plooien, een heilige handeling, geheim voor 't oog des leeks.

10 Maart.
Vertrek uit Genua naar het vlak bij gelegen Pegli. Dit is een klein dorp, gunstig door
de bergen beschut, nog in zijn opkomst als badplaats en nog niet zoogenaamd
geciviliseerd, wat winkels, Fransch spreken enz. betreft. De bevolking schijnt
voornamelijk van vischvangst en scheepsbouw te leven (er groeit veel pijnhout op
de bergen), evenals verder te Pra en vooral Voltri waar wij veel werven zagen.
De Corniche loopt hier door het beneden dorp vlak langs de kust, een morsige,
slijkerige weg, hier en daar op een hoogte staat een blok huizen nog tusschen weg
en strand, een schilderachtig gezicht. Wij vonden ergens in het dorp aan de Corniche
het atelier van een beeldhouwer, die een buste in marmer op den ezel staan had.
De maestro was sjofel gekleed maar had de baret op het hoofd en de baard behoorlijk
in een punt geknipt. Maar welk een werkplaats, die hem ieder zou benijden. Waar
hij uit zijn venster uitzag op den blauwen horizont der Middellandsche Zee en waar
de zon van Pheidias door de open deur viel. Welke twee grootsche schoonheden
in dit povere kamertje, in 't bezit van dezen kunstenaar van gering allooi.
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's Avonds ging ik nog eens langs het strand. Er was geen maan en zwarte nacht
was er in den hemel en op de zee. Donker waren de golven van den horizont tot
aan de kust, waar alleen telkens plotseling met grillen schrikachtigen schijn de witte
branding omkrulde en ratelend op de kiezelsteenen sloeg. Maar verder over de
vlakte was het dikke duisternis en ook de hemel was zwart beneveld aan den
horizont, verder naar boven was de lucht flauw grijs verlicht, door de sterren. Krachtig
woei de wind, de branding sloeg dof aan het strand en in den hemel flikkerden de
sterren met een helderheid zooals we die verder Noordwaarts niet zien. En
wonderlijk, misschien kwam het door de bewogen atmosfeer, maar het was alsof
de windvlagen de sterren aanbliezen als vurige kolen, zoo afwisselend sterk en mat
was hun licht. Aan het strand stonden de zwarte geraamten der begonnen schepen
(tusschen wier kromme ribben de sterren flonkerden), wier zware, kromme ribben
in den nacht grepen, of de masten staken puntig hoog in den hemel, sombere,
dreigende, scherpe gevaarten. En ik moest weer denken aan Ilion en aan de
voorbereidselen tot den grooten tocht of aan de werven te Athene. Het zal nog wel
niet zooveel veranderd zijn, ook hier werven aan het strand van dezelfde zee,
schepen, plompe balken uit de pijnbosschen van de bergen. En overdag de lichte
klank van den hamer die het werk indrijft en de rookende vuren, waarboven het hout
gekrompen werd.

11 Maart.
Middags maakten wij een rijtoer langs de Corniche onder klaren zonneschijn. En
dit kwam mij voor als iets dat volmaakt geluk geeft, en ik verheugde er mij in, dat
dit genot mij geschonken werd; om op een zonnig helderen lentedag langs de
Middellandsche Zee te rijden. Want de lucht is frisch en het landschap is zoo mooi,
als men het niet droomen kan. Een wolkenlooze, lichtblauwe hemel, weerkaatst in
de donkerblau-
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wezee, in de verte door den scherpen rechten lijn van den horizont begrensd, aan
de kust zich tot een witte branding omplooiend. Achter u de bergen van Genua, en
de forten op hun top, bruin roode naakte bergen, in wier schaduwen en groeven
een blauwe nevel hangt, die in zee afdalen. En overal op de hellingen staan huizen,
een drukee stad ligt aan den golf, met schepenmasten en haar vuurtorens, en naar
ons toe een rij dorpjes met hun klokketoren en witte huizen, half voltooide schepen
op de werven, een indruk van rijke welvaart gevend. Voor ons is de weg, stoffig,
ingesloten door rotsen en vlak langs den voet der bergen gebaand, bij elken draai
landinwaarts het vergezicht ontnemend, bij iedere kronkeling van een voorgebergte
het teruggevend. Een oude toren staat op een vooruitspringende rots, nu en dan
leidt de weg door een dorp of stadje, maar vooruit of terzijde is weinig te zien,
daarvoor ligt de straat te veel onder aan den berg. Alleen soms als er een grootere
vlakte is tusschen de bergen en de zee, wordt een ruimer gezicht geopend, een
vruchtbaar dal door dorpen of villa's ingenomen, waarachter weer de naakte bruine
bergen verrijzen, met sneeuw bedekt. Als wij teruggaan en ik het volle gezicht heb
op wat achter ons ligt, overzie ik weer een grooter landschap, stil en eenzaam in
den zonneschijn. Want de bergen zijn schaarsch begroeid, olijven en oranjes worden
gemist, pijnboomen alleen zijn er op weinige plaatsen in dunne bosschen. Hier is
het eenzaam, want de bergen zijn steil en hoog en boven zijn de toppen geheel
verdwenen onder een hooge laag sneeuw, en weinige woningen zijn aan de beneden
helling, als een kleine kudde schapen die ver uiteen dwaalt op een bergweide. Aan
hunne voeten is de blauwe zee en tintelt de warme zonneschijn, oude wachten,
grijsaards aan den uitkijk aan het strand, die zwijgend zijn geworden door wat vele
jaren hun brachten, - een eerbiedwaardig, ernstig gezicht. -
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12 Maart.
Dezen dag was ik geheel van streek en in groote verwarring. Want gisteren waren
de kennissen uit Nice gekomen; tot mijn zondige blijdschap, want het was beter
geweest, dat wij elkaar maar ontloopen waren. Nu was ik den geheelen dag weer
aan 't malen en tobben, en wist niet waar ik het vinden zou. Het gevolg was, dat ik
natuurlijk weer allerlei gekke dingen deed, onbevredigd's avonds een paar vreemde
versjes half afmaakte en bitter bedroefd naar bed ging. - En 't mooiste is, dat dat
alles kwam door een nietigheid, die wellicht alleen in mijn fantasie bestaat en dat
ik goed nijdig ben op mijzelf en mijn soezen. -

13 Maart.
's Morgens met de tram naar Genua. Een aardige rit omdat men met menschen van
allerlei slag de reis maakt. Zoo met een blonde Italiaansche, wat ik trouwens al
eerder had gezien, maar van een geheel ander blond dan het onze. De kleur van
de huid was warmer en roziger en de oogen waren goudbruin en gaven aan het
geheele gezicht den indruk van gloed. Tegenover haar zat een werkman, donkere
haren, sterken donkeren baard, die kort geknipt was, donkere gelaatskleur, donkere
wenkbrauwen en wimpers, maar een verrassend effect! licht blauwe vochtige oogen,
die als het gezicht in beweging was onder het gesprek een air van goedhartige
opgeruimdheid aannamen, maar waren de trekken in rust, dan blonk er in die lichte
oogen een onbewuste, naieve weemoedigheid. Nog even voor mijn vertrek had ik
een aanhaling van Goethe gelezen, dat de Italianen ook met hunne handen spreken
en natuurlijk verbeeldde ik mij dat ook weer op te merken bij de gesprekken op de
tram.
's Middags een tochtje op de zee. Het gezicht op de kust was ruim en
veelomvattend, bergruggen schoven achter bergruggen tot aan den onduidelijken
horizont toe. En welk een indruk van vredigheid en bedaardheid, als men vlak langs
de kust villa's, steden, parken gebouwd ziet. Hier moet de zee wel altijd min of
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meer kalm zijn, stel u een storm voor, zooals die aan onze kusten slaan kan en al
die rijke welvaart was in eens weggevaagd.
Ik heb geen lust om nog langer over mijne kennissen te spreken en door
bespiegelingen aan deze eenvoudige kennismaking nee ongerechtvaardigd gewicht
te geven. Een kennismaking, die wederkeerig in den smaak valt, een begin van
toegenegenheid, heeft vooral in den vreemde, iets weldadigs en streelends voor
het eigen gevoel en dat is het geweest dat mij allerlei gekheid in het hoofd heeft
gehaald.

14 Maart.
Ik moet lachen om dat heldhaftig besluit van den vorigen dag, dat kloeke plan om
te zwijgen of nog beter om over iets anders te denken, terwijl ik toch den geheelen
dag en een deel van den nacht nog altijd met hetzelfde bezig ben. Mijn verbeelding
was weer goed aan den gang en hielp mijn medelijden. Want medelijden is een
groote factor en was het al lang, een innig medelijden met een jong, intelligent
meisje, dat misschien niet meer zal genezen en zal sterven in haar jeugd. En als ik
dan denk aan het genot om in haar vriendelijke oogen te kijken en dat ik toch wel
van haar ben gaan houden en dat zij weg zal gaan en sterven zonder dat ik er iets
van zal gewaar worden, dan heb ik buien van groot verdriet en dan lokt verleidelijk
het geloof aan eene onsterfelijke ziel en een weervinden na den dood. O, mocht dit
eens waar zijn, welk een heerlijkheid! En ik zwelg een oogenblik in deze voorstelling,
zooals ik mij herinner, dat ik deed toen ik een kind was.
En dan weer ga ik na, wat al een strijd, hoeveel bittere vragen en klachten over
onrechtvaardigheid moeten zijn luide geworden in de ziel van dit jonge meisje, en
hoeveel nachten zij moet hebben doorpeinsd, geschreid, hoeveel kreten van
machtelooze woede tegen het lot moeten zijn bedaard, hoeveel angst er moet zijn
overwonnen om tot vrede met het toebeschikte te zijn ge-
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komen. En de gedachte dringt zich op: deze eenvoudige ziel in haren strijd met de
vrees voor den dood, als zij tot kalmte en berusting is gekomen, een hoeveel dieper
inzicht zal zij hebben van dat, wat werkelijk waarde heeft in het leven, dan velen in
den lande, die in groote woorden pronken over geleerdheid, kunst, idealen, enz.
Maar als dan liefhebben de edelste uiting van den mensch is, waarom staat er dan
weer vlak naast het treurige afscheid?
Zoo tob ik mij af, en vergeet bijna de natuur en de omgeving. Trouwens het weer
is regenachtig en buiig, en brengt een sterk air van mismoedigheid over het
landschap. De zee is grijs, waar schuin de grauwe, laaghangende wolken overheen
trekken en aan de toppen der bergen hangen; de bergen zelve zijn nevelachtig en
eentonig gekleurd, strepen nevel zweven aan de dennebosschen, overal grijs licht,
een donkerheid, een groote droefheid schreit zachtjes door het gansche landschap,
waar alles druilt in 't onzekere licht. Want op een dag als deze ziet men wat de
zonneschijn hier beteekent, nu alle licht en schaduw zijn vervangen door een
eentonig grijs licht.
Wat maakt, dat de Middellandsche Zee den indruk geeft van een meer, is niet
alleen het gebrek aan branding en de gladheid van het oppervlak. Vooral de
afwezigheid van elke waterwering, dijk, dam, om van duinen niet te spreken, worden
hier gemist en het is wel het beste bewijs van de betrekkelijke kalmte der zee, dat
er wandelingen, spoor en straatwegen vlak langs 't strand loopen. Boomen, tuinen,
villa's staan vlak aan den oever als de levendige omkransing van een liefelijk meer.
Alles is liefelijk. Vergelijk nu eens de grijze duinstreek en het dorre helm, dat siddert
in den ruwen storm, terwijl het zand voortgestuwd wordt, etc., welk een doodsche,
onherbergzame, weinig lokkende natuur. Wild en naar spookt de grijze zee en is
zoover men kan āfzien met kokend schuim bedekt, dat over de duinen vliegt. -
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15 Maart.
Opgetogen van een wandeling thuisgekomen wil ik nog gauw even 't een en ander
punt neerschrijven, van avond zal er niet van komen en morgen allicht ook niet. Het
was regenachtig geweest den geheelen morgen, tegen den middag klaarde het wat
op en besloot ik vrij laat nog te gaan wandelen. Van den Corniche ging het een
steilen binnenweg op, zooals zoo dikwijls, door hooge witte en met wilde planten
begroeide muren, waardoor men alleen een uitzicht naar achter had op de platte
breede zeevlakte. Hooger en hooger tot de tuinmuren voor hagen plaats maken en
de hoven weldra voor bosch. Nu opent zich links een wijd gezicht in het dal en verder
op de tegenoverliggende bergen en op de uiterste achtergrond de hooge kale bergen,
wolken hangen aan flarden aan de bovenste rotspunten en in de kloven ligt sneeuw.
Rechts stijgt vlak naast mij de helling naar boven, begroeid met eiken, nog deels
dorre bladen, vol belommerd, en heidekruid, en hier en daar pijnboomen. Een
draaiing en van het smalle, steenige pad, dat steil opslingert en tot achter het dal
gaat het oog, waar weer andere bergen rijzen, en weer hoogere, hoogere, alle met
groene pijnboomen begroeid. Een wijd gezicht en moeilijk meet het oog de leege
ruimte naar de overzijde, en verrukking over dit heerlijke land doet de borst zwellen,
dit land dat zooveel biedt op een onoogelijk binnenpaadje. Rechts gaat de weg
dwars door het bosch, en na een draaiing vond ik een bloeiende haag van
hagedoorn, in de stilte boven op den berg. En aandoening komt er in mij, bij dit
roerende gezicht der teere bloesems, die alle takken bedekken, deze
voorjaarsbloemen uit het vaderland, die mij aan de lenteweelde van het vaderland,
aan de wandelingen in de duinen en aan alle vrienden, aan liefde herinneren. En
hardop moest ik zeggen: o, wat prachtig, en ik voelde tranen komen. Ja, lacht maar,
allen, die daar nooit last van hebt. Wie onzer heeft het meeste recht van bestaan?
Heb ik het met mijn gevoelens niet even goed als
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gij? Ik heb mij niet zoo gemaakt, als ik ben! Met deze ontboezeming verdedigde ik
mij tegen het zelfverwijt van overgevoeligheid en den lach over mij zelven, die ik
zoo gauw bijdehand heb.
Ik was op den kam van den berg gekomen en kreeg nu ook links het gezicht op
de bergen en Pegli, op de donkere lichtlooze pijnbosschen in den grauwen dag. Nu
ging het gauw naar beneden, altijd langs een smal, dikwijls glibberig pad, aanvankelijk
door bosschen van pijnboomen. Ik kwam uit in de kom aan het einde van een dal,
bij een hofstede, omringd met plantingen van naakte kastanjes en vijgen met hun
plompe, knoestige, grillige takken in de roodbruine aarde. Verder naar beneden
was het weer eenzaam en hier vloeide een bergbeekje. De oevers waren met gras
begroeid, er stonden donkere stammen vochtig van den regen, naakte elzen,
bloeiend de franje van katjes, eiken en een lichtgrijze hemel blonk in het water, een
lauwe vochtige lucht hing in het dal, een natuur, die de lente wachtte, een
vaderlandsch landschap, dat weldadig aandeed. En in deze eenzaamheid waar de
dag gul en vol inviel, waar de natte takken tegen de grijze lucht afstaken, klaterde
tusschen de grijsblauwe rivier een helder beekje, zeeg langs een schuine rots af,
een kunstelooze waterval, of wordt opgevangen onder aan een donkeren rotsklomp,
waar welige ranken over het blinkende, gladde water hangen. En verder en verder
en altijd afwisselend, hier sijpelen waterleidingen, daar komt een boer met zijn ezel
het pad op strompelen. En in deze eenzaamheid, die zoo streelt door de bekende
boomen, dan het kabbelend beekje, dan het intieme, beknopte, ingeslotene denk
ik aan Vergilius, aan Horatius' ‘an tacitum silvas inter reptare salubres’ etc., ‘omnis
flumina amem silvasque inglorius.’ O, heerlijkheid te wandelen, te denken in deze
wereld!
En als het beekje verder naar beneden snelt, komt het langs
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villa's, de eerste teekens der naderende stad en langs olijven en citroen - en
oranjehoven. Dan wordt de bedding breeder en steenenrijk. Ginds gaat de weg zelfs
door den stroom, waschvrouwen loopen er of liggen op de steenen goed te
wasschen. Dan stroomt het tusschen de huizen en tuinmuren, karig vlietend over
den breeden mond. Ook koolstronken en afval spoelt het heen, kippen loopen over
de steenen en honden en jongens spelen er en er is een vieze, vunzige licht. Zoo
bereikt het met veel moeite de zee.
Nog een aardig kijkje had ik toen ik in de stroombedding voortstrompelde, de
steenachtige bedding op de voorgrond, muren aan de kant, achter gras een gebogen
bruggetje en daar boven de groene bergen in de verte. Rustig overal, alleen als
stoffage bij de brug een bont gekleed, zwartharig klein meisje, dat zich stond te
wasschen.
Kortom deze wandeling was niet rijk aan wilde trotsche tafereelen, zij is niet
beroemd. Maar zulk een wandeling is ook zonder pretenties en onvoorbereid geniet
men stil van de intieme bekoorlijkheid, die er ligt in zulk een verscholen dal,
onbezocht door anderen dan de bewoners. Het is als een wilde vrucht, die in stilte
ongestoord is gerijpt; het ongerepte waas ligt nog op de purperen bergen. -

16 Maart.
Van Pegli naar Pisa. De kust van Genua naar Spezia is rotsachtig en zelfs zeer,
maar aangezien het den geheelen dag regende en buitendien dit stuk minstens
voor de helft onder den grond wordt afgelegd, valt er weinig over te schrijven. Naar
Pisa toe wordt het land vlakker, en tengevolge daarvan neemt het landschap een
bekenden aard aan, nagenoeg alle boomen staan bladerloos in den regen te druipen,
slooten, hoeven, knotwilgen, moerassen. Alleen vermeldingswaardig was de wijnstok,
die men hier voor 't eerst langs populieren en elzen geleid ziet.
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Bij Avenza ziet men de marmergroeven van Carrara in de verte, als melk stroomt
de steenader uit de bergen.

17 Maart.
Pisa bekeken. Deze stad is niet groot, aan weerszijden van den Arno, die van morgen
lichtgroen, van middag door de regen bruin was. De straten zijn breed en met de
bekende groote blokken zonder trottoirs geplaveid, en geven dan den weinigen
voorbijgangers den indruk van holheid. Overigens is de ligging aan den Arno mooi
en vooral vreemd en treffend, doordat de huizen hier voor 't eerst de groote luifels
hebben aan de weinig schuine daken en veel de vierkante klokketorentjes met platte
dakjes en van boven open. Vanmorgen ben ik er al vroeg op uit geweest, eerst naar
de Academia, een ruimen binnenhof met een galerij er bovenlangs (Italia serva
divi(s)(n)a), toen naar den Campo Santo. Deze is vrij wat mooier dan in Genua, zij
is geheiligd door de eeuwen. Het is een gaanderij die een kleine open ruimte aan
de vier kanten omvangt. Hier van zijn de muren met overoude fresci beschilderd,
treffend door de kinderlijkheid der verbeelding en van het verstand, maar ook in de
af beelding die elk ding af beeldt zooals het gezien wordt en van elke figuur een
individu maakt. Bij al het onbeholpene van de fantasie in deze bijbelsche
voorstellingen maakt de ongekunstelde teruggave der natuur in het weergeven van
menschen etc. een goeden indruk en ik genoot veel. Ook door de rest, want het
Campo Santo is tegelijk een soort museum, waar oude Romeinsche en latere
beelden etc. te zien zijn. Ook eenige Romeinsche mijlpalen. VIA AEMILIA. A ROMA
M.P. getal, rood gemenied de maraan insnijdingen.
Een rijke verzameling in een kort bestek, op een uithoek van de stad staan te
samen op een grasveld de dom, het baptisterio, de scheeve toren. Alle drie van
marmer, dat geel en groezelig is geworden. Van den dom was op te maken dat
enkele marmer-
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blokken waarvan hij was opgetrokken, van Romeinsche monumenten afkomstig
waren, er waren hier en daar stukken van Romeinsche inscripties in, op één zag ik
Antoninus Pius staan. Ook hier het zorgelooze, wat Hollandsche treurigheid betreft,
en het weinige peuterige; evenals te Genua was ook hier de buitenwand hier en
daar met allerhande inscripties, Romeinsche en Gothische letters bedekt op de
meest uiteenloopende plaatsen, hier en daar relief, kunstenaarsgrillen, die
aangenaam aandoen bij de stijve symmetrie der architectuur, alles op den grooten
algemeenen indruk verdwijnend en berekend.
Van binnen weer de bekende rijkdom aan marmer. Welk een vergaderplaats van
schilderachtige brokken. Want bij het altaar werd een groote mis gelezen, talvan
priesters met bonte statige gewaden en hermelijn kniel den en zongen voor het
altaar, koorknapen liepen op en af en blauwe wierookdamp krulde dik omhoog, het
orgel ruischt. En op de prachtige marmeren trappen liggen gebrekkigen en armen
geknield, warm komen tegen de koude steen de gezichten, breed en gerimpeld, uit
en tegen de onbewegelijke zuilen het leven. Ik wilde wel den indruk scherp te kunnen
benoemen, die de menschelijke figuur maakt tegen den steenen achtergrond, vol
en krachtig worden de kleuren en het relief.
De kerk wordt gestut door zuilen, die als buit, van elders door de Pisanen hierheen
zijn gevoerd, er was een enkele Grieksche bij met canneluren, maar met een
Korinthisch kapiteel van gips gekroond. Een verdwaalde in deze omgeving.
Ook het doopvont is vol marmerrijkdom en geeft hetzelfde genot dat het zien
verschaft van louter mooie, rijke dingen, niet een kunstgenot, maar een genot van
weelde als men al die echt mooie, d.i. rijke en soliede, echte dingen ziet, hier is
geen surrogaat. En geen pronken door pijnlijke reinheid, het is als was men
onbekommerd over de schatten, bewust dat zij ook zoo mooi blijven en niet zullen
vervallen. Zoo zijn de onderste gedeelten
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der zuilen vuil door de aanraking der gemeente en op de leuningen zit zweet en vuil
van vele geslachten. En terwijl de aartsbisschop in gebed neerlag, klauterden twee
havelooze kinderen op den preekstoeltrap om te kijken en krabden zich het hoofd.
Terug ging het langs den Arno. Het weer was opgeklaard en de lucht was helder
blauw. En ik benijdde bijna dit gezicht op de stad, de hooge huizen en de open
torentjes, waarachter een donkerblauwe lucht, de Arno met zijn breede kaden achter
de bergen, donker aan den horizont, waarover de schaduw ging van de laatste
wolken, een verrukkende rust en kalmte lag er over het vredige provinciestadje.

18 Maart.
Regendag, waardoor de tocht naar Carrara verviel.

19 Maart.
Reis van Pisa naar Florence, door een lachende, rijke vlakte met slooten, rijen kale
ontbladerde boomen, die hier en daar reeds groenachtig zagen, een waterzon op
de weiden en de lucht vol regenwolken en in de verte schaduwen op de groene
heuvels, een landschap uit het vaderland. Landinwaarts gaat de trein, den Arno
volgend, die nog geel was en met hoog water door den gevallen regen, tot Florence.
Het eerste zag ik daar de Dom. Opgetogen door den rijken, blank marmeren
gevel, kwam ik binnen. Hier trof des te sterker de duisternis en het donkere aanzien
van de kerk. Want het dak steunt op donker grijze, groote zuilen op naakte muren.
Er was een zeil gespannen over den preekstoel en de banken ter versterking van
de stem en daaronder en gindsch, verder in de kerk, was het schijnbaar volledige
duisternis. Kinderstemmen galmden door de stille kerk, het eentonige afroepen van
een gebed, in de verte bewoog schemerachtig iets in de duisternis en hoorde men
stappen op de zerken. Maar in een zijkapel scheen blank kaarslicht op de gezichten
en was het altaar verlicht.
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Opgewonden door de rijke pracht, die weldadig aandoet, naar de Galleries des
Offices. Daar stond een oude man, de mantel over den schouder dwars geslagen,
die de duiven voerde. Een aardig tafereel; met zijn oude tanden beet hij het brood
af, weekte het, dan wierp hij de kruimels onder het rustelooze, fladderende, pikkende
volkje. Om ons heen liepen de voorbijgangers door de drukke weg, maar de oude
man dacht alleen aan de duiven. Waar hij wel aan mocht peinzen? Als het brood
op is, gaat hij weg, en dan kijkt hij nog even naar de vogels, die nog bedrijvig pikken.
Wacht hij een dank? Dat moeten de jaren hem toch hebben afgeleerd.
Mijn buurman en ik lachen elkaar zwijgend toe als we weggaan; er is iets goeds
in het weldoen van de dieren en daardoor brengt het de menschen bij elkaar.
Er is kans dat wij naar Rome gaan. Ik ben er niet verlangend naar want ik ben
bang van Rome, bang, dat ik niet alles daar zal kunnen begrijpen en waardeeren,
zooals het verdient, en zou het liever voor latere jaren bewaren.

20 Maart.
Deze morgen doorgebracht in de San Lorenzo. Het was een frissche zonnige morgen
en op weg, onder al de vroolijkheid en drukte op straat, kwam ik in een stille, ernstige
stemming. Want ik ging een bedevaart ondernemen naar de Bibliotheca Laurentiana.
Ik had vluchtig Baedeker hierover nageslagen en verwachtte bij een rijke kerk een
groot statig bibliotheekgebouw. Dit bracht mij aan 't dwalen, en ik liep zonder op te
letten een onoogelijke kerk voorbij, tot dat ik uit het plan zag, dat dit toch de Lorenzo
kerk geweest moest zijn. Terug, en nu naar de bibliotheek gezocht. In een hoek
stond een bord met een hand, ik kwam door een laag poortje in een stille
binnenplaats, een hofje. Hier was het stil en rustig, in het midden scheen de frissche
morgenzon op enkele denneboomen en daar
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onder zaten of liepen de katten der bewoonsters van het hofje. Aan vier zijden
zuilengaanderijen, een verdieping hooger herhaald. Priesters en nonnen liepen nu
en dan door de gangen en kwamen uit de deuren. Dat was de nederige ingang van
de bibliotheek. En terwijl ik in het vroege morgenuur door de gaanderij slenterde
kwam de gedachte aan Cobet, aan wien ik telkens dezer dagen denken moest,
weer boven. En ik stelde mij den levendigen jongen man voor, die hier vijftig jaren
geleden vele maanden telkens was gekomen, een onopgemerkte gast, die zich hier
zijn wereldroem had veroverd. Welk een harmonie tusschen dit onoogelijke hofje
en de stille verborgen werkzaamheid van den geleerde. En ik zag hem 's morgens
reeds ongeduldig op het openen der boekerij wachten, want hij had 's avonds, op
zijn kamer, nadenkend over het gelezene van den vorigen dag, iets gevonden, dat
hem vervulde en hem den volgenden morgen, blind voor de straten en hunne
menschen, naar de bibliotheek gedreven had om het daar bevestigd te vinden.
Met wijding kwam ik in het voorportaal, een statige kap van donker steen, forsch
en sierlijk naar teekening van Michel Angelo, en dan in de zaal der handschriften.
In welk een prachtig vertrek liggen hier de kostbare handschriften. Rustig en stemmig
gekleurd, de vloer, de zoldering versierd naar teekeningen van denzelfden meester
en evenzoo de twee rijen donkere lessenaars waarop de 8000 handschriften: geheel
het vertrek is vol kunst en van duurzame materialen, een blijvende bergplaats voor
onschatbare kleinoodieën. En wat mij hier en elders trof, het rustige zelfvertrouwen,
het afwachtende gemis aan bluf van het echte en blijvende, in kunst en bouwstof,
vond ik weer terug in het werken van onzen grooten philoloog. Ik vroeg den L. 32.9
(want het getal kende ik uit het hoofd).
Dan naar de twee kapellen, de overrijke prinsenkapel met de praalgraven en de
kleine kapel met de graven van Lorenzo en
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Ferdinando. Ook deze van Michel Angelo en hier drong het een indruk van forschheid
en van mannelijke melancholie aan mij op. Want zuilen en lijsten van donkeren
zwarten steen schragen het gebouw, afstekend tegen het marmer. En ditzelfde
karakter vond ik ook in de Gallerie des Offices, forschheid en somberheid.
Dan zag ik de Dom en de deuren van 't Baptisterio. En al begreep en genoot ik
niet al het schoone van bijv. de reliefs der deuren, hier en bij zooveel anders krijgt
men een welbehagen, dat het zien van veel buitengewoon moois maakt en ook de
smaak van het echte en blijvende. Want hier heeft men twee lastige dingen
vereenigd, het mooie en het soliede van de materialen.
In de Gallerie des Offices de beelden gezien. Welk een leven komt er in het
marmer als het geel en groezelig is geworden, vooral in de busten. Er waren er veel
van Romeinsche keizers.
Deze aanteekeningen zijn verward, maar ik ben doodmoe vandaag.
Overal ziet men den naam van Medici en het wapen met de zes knoppen. Hier
wordt men gewaar, hoe door de kunst een naam na kan klinken in late eeuwen, het
is, als ging nog de geest der gestorvenen door de stad.

21 Maart.
Den geheelen dag regende het evenals gisteren en wanneer niet? Zoo werd de tijd
besteed met het zien van de twee voornaamste museums, Galleries des Offices en
Palais Pitti. Natuurlijk was het kijken vluchtig; ware het langzamer geweest, het zou
niet veel gegeven hebben in deze menigte. Want én van antieke beelden én van
schilderijen is er overvloed en wie vindt er tijd om de Venus van Medici rustig te
bekijken, als er nog deze andere beroemde beelden omheen staan, en in de Galerij
der Niobidengroep, rijen busten, inscripties, bronzen enz. wachten, de schilderijen
daargelaten. - De Venus van Medici is
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een tengere, ranke vrouwenfiguur, misschien het bevalligste wat ik ooit zag, ook
door de bescheiden afmetingen, het is eerder klein dan groot. Dan zijn er nog
verschillende beelden van Aristophanes, Sophocles, Alcibiades, een dikke gedrongen
figuur, een rond vol gezicht met korten vollen baard, er is veel wilskracht in deze
trekken. Al deze Italiaansche schilderijen lieten mij grootendeelskoud, vooral die
eeuwige heilige families, wanden vol ‘La Santa Famiglia’ en ‘La Vergine col Bambino’
en die H. Maagd met haar stereotiepe blauwe kleed en rooden mantel, o, deze
kleurige kleeden, deze bovenzinnelijke gezichten, zij deden mij voortdurend aan
oleografiën denken, verveelden mij, en eindigden met mij boos te maken, ook omdat
mijn oog niet kon tegen deze kleuren. Van Rafaël zijn er beroemde stukken, mij
alles te weinig zinnelijk en te aetherisch, te weinig menschelijk om ze te kunnen
genieten, daarbij een doezelige penseelstreek. Ik kan het niet genieten, 't is mij te
gemaakt móói, en dan die fraaie maagd-moeder! Weg er mee! Maar wat er mooi
was, waren de portretten van Tiziaan, van Tintoretto, van Sustermans, een naam
dien ik niet kende. Wonderschoone conterfeitsels van donkere zuidelijke typen met
fiere houding en trotsche lippen, raadselen, vele, als er onder stond ‘ritratto d'un
ignoto’. Mij trof nog een portret van Rousseau. Een lam bakkes, kaal en vet, dat
aan een eunuch doet denken, waterachtige trieste oogen, daaronder een lachende
mond, een tegenstrijdigheid, die gemis aan mannelijkheid verried evenals het uiterlijk
van het gezicht. Het was voor mij zulk een terugstootend gezicht, dat ik er van
walgde.
Welkom was ook het kleine zaaltje Hollandsche kunst, waarin evenwel maar
weinig van onze grootste meesters. Een oase tusschen al die verheven heiligheden,
om eens een Jan Steen te zien, een ontbijt in een buitentuin, de kaas, het brood en
bier staan op de tafel, maar 't eten is gedaan en de man steekt zijn pijp op, los op
de bank gevleid. En er is een speelman met een vedel
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gekomen, die een deuntje strijkt, een oude man is dichterbij gekomen en luistert
naar het wijsje, met guitig gezicht en toegenepen oogen, hij herinnert zich de woorden
van de melodie, het is een oud, groen liedeke uit zijn jeugd. Hoe weinig pretensies
in dit onderwerp, en hoeveel opmerkingsgave van het uiterlijk en van de ziel ligt er
in. En een harmonie in de zachte, rustige kleuren! Of de geestige zorgvuldigheid
van Metzu! En dan onder al de bonte doeken, een portret van Rembrandt in zwart
en bruin, veel mysterieuser dan al de heilige tafereelen. Maar dit is genoeg over dit onderwerp, wat ik liever niet aanroeren moest. Mij
dunkt, dat hij, die in Florence komt, er stil moet zijn en afwachten wat hem
onderwezen wordt, hij luistere aandachtig en hij leere en oordeele niet voorbarig. -

22 Maart.
Vandaag hebben we 's morgens het Palazzo Vecchio bezocht. Hier vonden we weer
de oude pracht, ruime zalen, fresco's, gobelins, schilderijen en dezelfde groote
afmetingen, eentonig om er weer over uit te weiden, en voorts historische
merkwaardigheden, uitvoeriger in Baedeker geboekt. Maar van het bezoeken van
al deze gebouwen blijft ten eenent een indruk van groothartige, milde pracht, ten
anderen het bewustzijn van de grootheid van het geslacht der Medici, en een eerbied
voor dit huis.
Wat trof met nieuwen indruk was de zaal der Lelies. Hier was de zoldering met
ongeziene pracht getooid, zwaar vergulde en gesneden caissons getooid met de
lelie, het wapen van Florence. En ook van de muren hingen behangen met lelies
bedekt. En in deze oude zaal stond een nieuwe versiering; honderde bontkleurige
bandelieren en standaarden hingen aan den wand, of stonden in rekken in het
zonde. En in het midden stond de blinkend witte, marmeren buste van ‘il divino
poeta’. Een treffend gezicht; want daar stond de dichter, een mager fijn gezicht en
om
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den mond waren de wangen ingevallen, als door verdriet of diep nadenken, en om
hem heen, om den reinen, strengen, man als neigend voor het goddelijk vernuft,
de bonte schaar, die de oogen streelde, goud, purper, de eerbewijzen van alle
steden, alle vereenigingen van geheel Italië. Werd ooit een koning omwuifd door
meer zege-trofeeën als de dichter, ingesloten door de zegeteekenen van al de
verten die zijn geest bedwong?
Dan zagen wij nog vele dingen, een kerk, Santa Maria Novella, met fresco's, en
's middags het Karthuizerklooster, gelegen op een der vruchtbare, wel beplante
heuvels ten zuiden van Florence, waar ons een broeder der orde, een dik welvarend
heerschap met een stomp, vadzig uiterlijk rondleidde. Hier en daar een wijd uitzicht
over de gezegende, rijk begroeide heuvelen en de dalen en wegen, waarlangs
voetgangers gingen en karren en rijtuigen voorbij hotsten naar de groote stad achter
gindsche heuvelen.
's Middags kreeg ik nog een brief van huis en terwijl ik die dadelijk open brak, en
op straat voortgaande, gretig doorlas, moest ik lachen, hoe ik, in deze stad, te
midden van de paleizen, de gezichten, die men mij zeker zoo benijdde, geheel weer
was in 't oude binnenhuis, bij de oude bekende gezichten en menschen.

23 Maart.
Den stillen Zondagmorgen heb ik op het museum doorgebracht, maar niet zonder
strijd; want toen ik er heen ging weifelde ik of ik ook liever zou gaan wandelen. Het
was een prachtige morgen, voor 't eerst na langen regen. De zon scheen nog door
nevels die over de stad en de cypressen der heuvels hingen. In de stilte der muren
klonken van alle kanten de klokken in de luchtige klokkentorens, en goud glinsterde
de zon op den Arno, onder de hooge kaai.
In het museum kon ik nu een keuze doen, doordat het mijn
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tweede bezoek was. Zoo bekeek ik dan eerst de buste van M. Agrippa. Bij 't eerste
gezicht, het gewone type der busten uit den keizertijd, het ronde, glad geschoren
gezicht met de korte haren, op den korten dikken hals en den gedrongen romp.
Maar in het voorhoofd en de oogen ligt een ongewone uitdrukking. Want de
wenkbrauwen zijn diep neergetrokken, en daarachter liggen diep de oogen
verborgen, een bittere droefheid drukt het afhangende voorhoofd uit, de mond is
niet gesloten, de onderlip is voorgeschoven, als van iemand die de tanden op
elkander drukt om ingehouden woede te verbijten. Een belangwekkend gezicht, dat
nog meer leven krijgt, doordat het marmer groezelig en oneffen is geworden en de
oneffenheden de kleur der huid teruggeeft.
Dan naar de Tribuna. En nog kunnen mij de Italianen niet bevallen en deden mij
de stukken van Rafael aan oleografiën denken, zoo glad zijn zij geschilderd, zoo al
te mooi zijn de gezichten, zoo kleurig de kleeden. Op één er van kon ik opmerken,
dat de schilder er gelukkig in geslaagd was in een klein kind het goddelijke te leggen,
want terwijl de H. Johannes een vogeltje voorhoudt aan het kindeke Jezus, grijpt
dit wel naar het bonte beestje, maar niet gretig, als soezende: aan de beweging en
het oog ziet men dat het kind aan andere dingen denkt of dat zijn ziel slechts vluchtig
door aardsche dingen wordt geroerd. Kunstig en fijn is zeker dit probleem opgelost,
alleen het vraagstuk staat mij niet aan.
Maar er waren andere dingen te zien. De ‘Venere Giacente’ van Titiaan. Een
prachtig stuk, mits het geen Venus zij, maar zooals ik voor tijden las, een portret.
En dat het dit zijn moet, maken de twee kameniers, die uit de kist de kleederen van
de dame halen, al te duidelijk. En nu het een portret is, is het, zooals zooveel
Italiaansche portretten, uitstekend en kwam mij wel als het mooiste vrouwenportret
voor dat ik ooit gezien had. Ook
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om het oorspronkelijke, misschien, van het naakte, maar welk een prachtige vrouw!
En de rustige, huiselijke achtergrond, de kameniers, in gelukkige houding, hoe
gelukkig verdrijven zij alle gedachten aan goden en godinnen, ideale poppen, en
welk een innig bekoorlijk karakter geven ze aan de schilderij. Zinnelijk misschien,
maar een zinnelijkheid, waarnaar men dorst tusschen al de heiligen. Ook de ring
aan de linkerhand, de oorringen, de armband, louter fijne wenken.
En de Venus van Medici! Dit beeld had ik, dank de slechte fotografieën en
gipsafgietsels, nooit mooi, altijd onbeduidend gevonden. Maar ziet nu het origineel!
Een niet groote of forsche vrouw, eerder tenger en rank, maar bevallig en bekoorlijk,
zonder opgeschroefde mooiheid, maar met menschelijk en persoonlijk schoon. Een
verleidelijk lichaam, klein en teer, maar lokkend allen met een zengende zinnelijkheid,
niet een koel opdringen van eerbied, een onvrouwelijke forschheid, zooals zoo
dikwijls de kolossale Grieksche vrouwenfiguren hebben, met hun breede schouders
en ver uiteenliggende borsten, in ijzige kuischheid. En wat men voelt is eene
beschroomdheid, want deze vrouw is naakt. Niet naakt zooals de andere goden,
die zonder kleeren zijn voorgesteld, terwille van de kunst, die naaktheid is als een
uniform! Neen, deze vrouw heeft kleeren aangehad en dat ze ze mist en er zich van
bewust is, is duidelijk. Want ze heeft ze pas afgelegd, schuchter gevoelt ze hare
naaktheid en buigt het lichaam (een prachtige trek) de handen bewijzen de rest.
Deze vrouw is naakt (de anderen zijn ongekleed) en zij heeft geen beschutting van
een kleed, want het kleed, dat ook steunende werkt, al ligt het op den grond (zie de
copieën) is er niet, zij is naakt en er is nergens een beschermend kleed nu bij haar
nog in de buurt.
En terwijl het lijf zich schaamt over zijne blootheid, ligt er in het gezicht van het
kleine kopje een groot begeeren en een
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smachten en met onvasten blik en lodderoog ziet zij met smeltenden blik ter zijde
en door de lippen gaat een heete zucht.

24 Maart.
's Morgens weer drie kerken en twee museums afgedraafd en natuurlijk moe
geworden zonder evenwel eenigen indruk te hebben gekregen. Alleen herinner ik
mij, dat eene moderne schilderij mij trof; het was een schilder, Lippo Lippi geloof ik,
die zich in verliefdheid neerboog over zijn model, een non. Een aardig vraagstuk
wat er na het voorgestelde tafereel gevolgd mag wezen. Ook de non was een
beeldschoone vrouw en er was een lichte kleur op haar wangen gekomen bij de
nadering van den rankgebouwden jongen man. Een mooie toestand om zich in te
denken; heeft zij alles vergeten, overmeesterd door den jongen hartstocht, een
vrouw toegevende aan het begeeren, dat reeds den man bemachtigd had; of heeft
zij den aandringenden zacht en smeekend afgeweerd, bang nu zij ook bij zich een
liefde voelde geboren worden?
Des middags een prachtige toer naar Fiésole, het vroegere Faesulae. Dit ligt op
een der hoogste heuvels ten Noorden van Florence, een overoud stadje, want er
worden Etruscische zuilen in de kerk getoond en er is een Romeinsch theater en
Etruscische muur, enz. En ook de ligging wijst wel op hoogeren ouderdom dan
Florence, dat weerloos in de open vlakte ligt. Als de weg hooger en hooger klimt,
doet zich weer hetzelfde landschap open, dat wij gister al van de Piazza Michel
Angelo hadden. Een ruim en wijd vergezicht, liefelijk, niet trotsch, want de bergen
zijn hier niet hoog, het zijn heuvels, alle groen bebouwd en dicht bezet met huizen
en dorpen. En over een gansche streek van heuvels wordt het gezicht gegeven tot
aan een verren horizont toe, waar een verlaten zonnestraal schijnt op een groene
helling, waarop wit een klein verlaten dorpje, verloren in de bergen ligt. En dit geeft
de gewone gedachte, hoe ook daar
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menschen wonen, leven, onbewust van al wat mij bezig houdt, zooalsik van
hunnelotgevallen onbekendben. Rustig ligthet daar, aan den lachenden heuvelkant,
vergenoegd in zijn vergetelheid.
Waar de vlakte het breedste is, ligt de groote stad, eene samengepakte menigte
vaalbruine daken, waaruit de torens met moeite zich doen onderscheiden. En ginds,
zeewaarts, blinkt de Arno door het donkere, bladerlooze landen en moerassen, een
blinkend lemmet, dat scherp door de velden snijdt.
Op den terugweg had ik nog een kijkje in de vele tuinen. Er stonden vele cypressen
en daarbij laag struikgewas en heesters, waaraan het eerste, teere groen uitliep en
vogels zongen in de zonneschijn en ik dacht aan de dichters die hier vroeger in
deze natuur hadden gewandeld, de zangers der menschen. Een heerlijke streek,
niet den geest beangstigende, verbijsterende door wilde grootschheid, een lachende
vreugde ligt er op het landschap en rust en rijkdom, er waait een frissche wind door
olm en eikeboom, waar het jonge groen ontluikt en vinken slaan, en als de blik uren
en uren ver ziet in de heldere lucht, vruchtbaarheid is het al en welvaren.
Zoo worden er nog verscheiden dagen te Florence doorgebracht met het afloopen
van musea, kerken en kloosters. Veel fresco's en schilderijen gezien, maar de
meeste schenen mij alleen voor kunstkenners van belang en te waardeeren door
hun archaisme. En wordt hierdoor het aantal kunstwerken, dat voor den leek
belangrijk is, ook aanzienlijk verminderd, er zijn er nog vele over en deze vallen juist
het meeste in 't oog. Want ook dit maakt het verblijf in Florence zoo aangenaam,
dat men dagelijks loopt tusschen prachtige gebouwen, beelden, galerijen en deze
weelde van schoone dingen heeft een prikkel in zich tot nastreving.
En bij de pracht der gebouwen, der stad, wordt een heerlijke ligging gevoegd, in
het breede dal, doorstroomd door den Arno,
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waarover zich hechte bruggen welven, en aan den linkeroever stijgen al spoedig
de heuvels op, de San Miniato en een deel der woningen en een prachtig park, een
groot plein liggen op de hoogte. Naar het Oosten sluiten verre bergen, waarachter
sneeuwtoppen schemeren, het dal. Een gezicht dat men niet vergeet, als de zon
schittert op den Arno en blaakt op de witte kaden en huizen, het groen der cypressen
is vaal in de warmte en daar tusschen staan de witte landhuizen met hun daken en
luifels, als een stroohoed, die schaduw werpt over de oogen.
En in den zoelen avond stijgt de maan in de lucht en flonkeren de sterren en langs
de verlaten kaden slentert een snuiter met den mantel om den schouder en tokkelt
de guitaar en zingt welluidende liedjes onder de ramen der hotels. Een harmonie
tusschen het maanlicht en de klank der snaren.
En zoo zou men wenschen hier te wonen en men benijdt de menschen hier, en
vergeet in de bewondering, dat ook hier het leven zijn moeite en verdrietelijkheden
en het lichaam zijn lijden heeft.
Den laatsten dag ben ik nog weer naar de bibliotheek L. geweest om als 't kon
den codex der tragici eens te bekijken. De vestibule in, wier bovenste verdieping
aan drie zijden onvoltooid is gebleven en ook zoo gelaten is, als schroomde het
nageslacht het werk van den meester op te vatten. Het bedoelde handschrift lag
niet op zijn lessenaar, noch in de vitrine, het was in handen van den photograaf,
zoodat ik mij vergenoegen moest met een blik meer op, dan in de codices van
Tacitus, Vergilius en eenige andere curiosa. Ook de rustige leeszaal werd getoond,
hoog, koepelvormig gewelfd. Ik vroeg den custos 't een en ander en noemde ook
nog den naam Cobet, of er misschien nog herinneringen of overleveringen waren
van den jongen geleerde, die hier zijn roem verwierf, maar niets en 't was enkel
beleefdheid, dat de man deed, als kwam de naam hem bekend voor. Toen ik
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er uit kwam en weer in de stille gaanderij met een kijkje op de huizen en kerken
door de zon beschenen, terwijlik mij tevreden had moeten stellen met een kijkje op
het uiterlijk van al dit kostelijks, kwam er een verzuchting in mij op, en ik benijdde
hen, die hier maanden, jaren rustig hadden kunnen werken, en dacht aan het
fragmentarische van mijn eigen arbeid. En als bittere troost schoot mij in de gedachte:
multi sunt electi, sed pauci vocati sunt. (Zie ook:) Phaedo 69 C.
En op straat was het druk en wemelden de menschen in den zonneschijn en
dachten weinig aan wat duizend jaar in het verleden lag. En een meisje met rieten
wijnflesch onder de arm passeerde lachend. Toen naar de kapellen der Medici. Die
met de praalgraven het eerst, waar natuurlijk de pracht trof, alleen de verandering
van steen in het zelfde platte vlak, zonder verandering van vorm uit te drukken,
mishaagt, is overladen en heeft iets plakkerigs.
Dan naar de twee graven van Michel Angelo. Waarom treffen die toch? Want als
ooit allegorie onbegrijpelijk was, dan is het hier. Of treft alleen de weergave van den
uiterlijken vorm? En deze is mooi en vergoedt veel. Want de wijze waarop de figuren
zijn gelegd op de tomben, is gewaagd, en de figuren op die van Lorenzo zijn
schijnbaar op 't punt, van de plaats naar beneden te vallen. Ook de houding is op
deze tombe het ongezochtste, vergelijk de zonderling gekronkelde houding van den
man er tegenover. De vrouw op L. is veel jonger, gevulder, dan de andere; waren
de mannen ook zoo bedoeld? Summa summarum, vele raadselen voor hem, die
aan het uiterlijk niet genoeg heeft. Terecht heeft het standbeeld van Lorenzo zijn
vermaardheid.
's Middags naar Bologna. De weg gaat tot Pistoja toe door de vlakte; van hier af
gaat het dwars door de Apenijnen, eerst sterk stijgend, dan dalend, met prachtige
uitzichten op de vlakte, de dalen der bergen, de sneeuwtoppen. De Apenijnen zijn
van wit-
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te rotsen, een schrale grond, dicht met eikenbosschen en heide begroeid. Deze
zaten nog vol dorre bladeren, wat aan het landschap een vale kleur gaf, een uiterlijk
van onvruchtbaarheid en doodsche ledigheid, als de zon brandde op de rotsen in
zwoele stilte. Maar 's zomers zullen deze hellingen groen zijn door de eikenbosschen.
Als de trein weer in eene vruchtbare vlakte sneller voortloopt en wij de Apenijnen
voorgoed hebben verlaten, zijn we te Bologna aangekomen.

29 Maart.
Onder prachtig weer een tocht naar de S. Madonna di Lucca, een hoog gelegen
kerk waarheen een steile arcadenweg geleidt van ½ uur gaans; hier bereikt deze
specialiteit van Bologna haar toppunt. Want bijna overal in de stad loopen langs de
huizen overdekte zuilengangen, arcaden; donker en koel in de warmte, waaronder
het verkeer der voetgangers, waardoor evenwel de straten zelf verlaten schijnen.
Tusschen de zuilen van den gang wordt een ruim uitzicht gegeven over de Povlakte
die hier begint, men ziet Bologna onoogelijk als andere Italiaansche steden met
veel torens, de breede drooge bedding van den Reno, waarover weinig water loopt,
twee zware steenen bruggne gaan er over, een van den spoorweg, de ander van
de Via Aemilia, die naar Parma verder gaat in één onafgebroken rechte streep, wier
einde zoek raakt in den deinzigen horizont. Straks een gezicht op de Apenijnen, op
de toppen en de dalen schemerend in het zonlicht en sneeuwtoppen in de verte.
's Middags zijn we naar Buffalo Bill geweest en zijn Cowboy's en Roodhuiden.
Dit maakte een sterken indruk op mij. En het zien der Roodhuiden, laatste telgen
van een stam die uitstierf, maar ook de personen der veroveraars, de gespierde
lichamen, de onverschillige gezichten, de krasse stukjes in het rijden, de mensch
in een nauwere betrekking met bedreigende natuurmachten, met een zwaar, bedreigd
leven, dat geen tijd geeft
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voor verfijnd genoten verweekelijking. Minder trof Buffalo Bill, op en top een
romanheld, een ‘mooie man’, een gezicht geschikt om zich het leven in het verre
westen zoo opgesmukt voor te stellen als in de boeken, in werkelijkheid docht het
mij een reeks van eentonige dagen van zware arbeid, en nu en dan een oogenblik
van doodsgevaar, niet lang, verheffend, treffend, maar kort, brutaal en beestachtig
en bitter ernstig.

30 Maart.
's Morgens vroeg op. De zon is al aan den hemel, maar achter den toren, zij stijgt
en stijgt en schittert op eens, een blinkend edelgesteente door de galmgaten van
den toren.
's Morgens reden we langs de heuvels, gulle zonneschijn lag in de dalen en op
de hellingen, over de hagen en de bloeiende appelboomen, met hare donkere takken
tusschen de lichte bloesems, een gloeiende lente; en wij halen een jong paar in,
een meid met loshangende haren, een vol, verhit gezicht, en als we bijna den draai
van den weg om zijn, zie ik nog hoe ze den jongen naar zich toetrekt en ze elkaar
kussen op den zandigen binnenweg. Overigens is Bologna stil, heeft weinig
bijzonders, behalve de eeuwige kerken, die hier voor 't eerst, in Gothischen stijl
herhaaldelijk worden aangetroffen.

31 Maart.
Van Bologna naar Ferrara, door een groote vlakte, weilanden, knotwilgen en slooten.
Ferrara is een vervallen grootheid, breede straten, waarin gras groeit, met vervallen
huizen en paleizen aan de kanten en schaarsche voorbijgangers. In de paleizen
ziet men door de hoofddeur op een hof, waarin de armoede woont en het smerig is
van afval; de kerk is vooral van buiten fraai, maar groot genoeg; ook zagen we het
standbeeld van Ariosto, op een groot hol plein.
Dan in de nacht naar Venetië, waar we bij aankomst dadelijk in een gondel
moesten stappen, ook onze koffers werden inge-
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laden, en zoo ging het door de kanalen in de stilte, waarin geen treden van mensch
of dier gehoord werd. Het was een warme nacht, dichte wolken omkransten de
maan en in de verte joeg een haastig weerlicht achter de wolken.
Venetië maakt een anderen indruk dan Florence. Beide zijn groote en mooie
steden en het Marcusplein kan Florence niet toonen, maar hier ontbreekt het
voorname, rustige, de adel van de hooge geesten, die in Florence rondgaan. Ziet
de Marcuskerk, een weelderig, Oostersch gebouw, vol kleuren, het schilderachtigste
wat ik nog zag. Want het gebouw is overoud en in Oosterschen trant opgetrokken,
zoodat het eene moskee gelijkt; van binnen is het plafond der gewelven geheel met
verguld mozaïek ingelegd. De zuilen zijn dik en zwaar, de gewelven niet ovaal maar
rond, een versmaden van het luchtige en ranke. Maar in deze oude kerk met zijn
bont plaveisel, dat reeds hier en daar verzakt, met zijn marmeren wanden, pilaren,
trappen, wier pracht door de tijd is onoogelijk geworden, met grillig beeldhouwwerk
en donkere hoeken, gangen, welk een schat van schilderachtige groepen, kleuren
en lichteffecten. Uit een groot rond raam stroomt het licht rijkelijk als een witte nevel
naar binnen, op bleeke gezichten, op de haren en baard van den grijsaard. Ginds
in het donker, warme gloed op het vergulde gewelf, de gebruinde pilaren en houten
hekken en er hangen geel koperen lampen, zoodat de kerk den indruk maakt van
een groot atelier, zonder opzet is hier alles zoo schilderachtig gegroepeerd, dat de
ongewone blik denkt aan een menschenhand, die alles zoo geschikt heeft ter
streeling van een schildersoog.
Maar ik vraag dikwijls aan mijzelven, heeft niet het vele zien mijn geest verstompt,
nu ook hier weer de gebouwen, de pleinen minder indruk maken dan ik gedacht en
gewenscht had. Liever geloofik, dat een langer zijn, een voortdurend kijken eerst
bepaalde indrukken naar voren roept uit de gelijke massa van
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den eersten dag, waarop men veel ziet, en weinig gevoelt, maar niets opmerkt.
Een vers van Heine: door de juwelier is met veel arbeid en kunstig uitgedacht een
kleinood, een krans van diamanten van zuiver water, en binnen in een robijn.
Tusschen het witte licht en het levendig geflonker, druk en blijde, ligt dan een roode
vlek, een druppel bloed, een ernstig teeken. En straks, ter balzaal draagt het wel
een schoone vrouw en vleit het sieraad zich aan den tintelenden hals, die het
verwarmt.
Evenals de San Marco is Venetië origineel. De kerk is het, want zij maakt den
indruk van een rariteiten kabinet, met hare trofeeën der Venetianen, de paarden
van Nero, en in den voorgevel is een basrelief ingemetseld, dat Herakles met den
Erymantischen ever voorstelt. En zoo meer.
In de stad welk een ongewone rust door het ontbreken van rijtuigen en trams. Dit,
gevoegd bij het lage en beknopte der winkels en de smalle straten maakt, dat ik
telkens meende in een bazaar opgeslagen, in een overdekte galerij te loopen. In
de wat meer afgelegen wijken krijgt men het gevoel, als liep men in een dorp, zoo
stil schijnt hier de zon in hof en straten, waar de winkels op de straat uitstallen, en
ieder voor zijn deur zit.
's Avonds zijn de straten en de nauwe kanalen donker, alleen boven aan de huizen
is witte maneschijn geplakt, onder in de duisternis ligt een gondel aangemeerd aan
de palen en een rood lichtje brandt er in en houdt de wacht.
Wij bezochten het paleis der dogen, een groot gebouw met vele rijke zalen, door
de vroegere Venetiaansche meesters geschilderd, en trots gelegen aan de lagune,
zoodat het voor hen die uit zee komen, reeds ver zichtbaar is. Opmerkelijk waren
de vele schilderijen, die voorstelden hoe de doge, in vol ornaat, nederig geknield
lag voor een of andere heiligen. Van buiten lijkt het paleis veel op de andere paleizen
hier; bedrieg ik mij, als ik
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geloof, dat er iets Oostersch in de bouworde ligt? Overigens is dit en andere
gebouwen waarschijnlijk mooi voor de kenners, mij lieten zij vrij wel koud; ook is
historische kennis noodzakelijk voor de rechte waardeering, wat geldt van Genua,
Pisa, Florence, Bologna. Mij dunkt voorafgaande studie is voor een Italiaansche
reis noodzakelijk, temeer omdat Romeinsche herinneringen in deze steden schaars
zijn. Of evenwel deze stijl werkelijk mooi is? Met zijn vreemde dingen uit het
Grieksche ontleend? Nog eens, ik twijfel er aan, ook omdat het op mij, den leek,
weinig indruk maakt.
Zoo soest men licht hier, en het wordt niet beter, als er op de zuil uit den
Griekschen tempel of staatsiegebouw een wanstaltige leeuw met vleugels, lomp en
gedrochtelijk is opgericht. Kon deze zuil eens spreken, dan zou zij de vroegere
geslachten, ons niét, voor barbaren verklaren. Niet ver is ook de brug der zuchten,
van buiten versierd met lofwerk en een beeld der gerechtigheid, o, zoo mooi, maar
binnen is een nauwe donkere gang van naakten steen, en was wanhoop en vrees
des doods, en verder zijn de kluizen, krotten, zonder licht en lucht, met lage deur
en steenen bed, vunzig en dompig en er bij het deurtje waar het lijk werd
geëxpedieerd. En in de onderste, de ergste, kwamen de staatsmisdadigers; graven,
edelen, zaten hier. En buiten schijnt de zon op den ouden leeuw en de vergulde
kruizen der koepels en in de kerk is gezang en wierookdamp van het altaar.
Het museum van schilderijen, de Academia, is mij best bevallen. Het zijn nagenoeg
louter oude Venetiaansche meesters. Hoewel de onderwerpen weer bijna alle uit
het Nieuwe Testament zijn, kon ik er toch velen genieten, doordat zij wat
menschelijker en door de kleurenpracht zinnelijker waren, zoo Bellini, de prachtige
presentatie van Titiaan, zeer wereldsch, en vele andere stukken. Gelukkig zijn er
ook wereldsche tafereelen uit de geschiedenis van Venetië. Dit is geen verwijt aan
de meesters, of
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deze kunst; toch wil ik het vermelden evenals ik het te Florence deed. Want ik wil
wel gelooven en vertrouwen, dat er veel moois in deze meeste doeken ligt. Maar
voor den leek is het dan noodig, ze lang en dikwijls en rustig een voor een te
begrijpen (en dat had ik graag gedaan, begeerig het schoone te vinden en te leeren)
en mij dunkt voor de kennis is ook tijd, tijd, tijd en studie hier noodzakelijk. Ik vermeld
het dus daarom, om te laten zien, dat de gewone toerist weinig meeneemt en leert
bij het ronddraven der musea; hij is deze kunst ongewoon en wennen kost veel tijd.
(Vizioen van den eersten Paaschdag, als het licht schijnt door de heldere ruiten
van het kleine raam en het stil is in de blauwe lucht.
In 't land der Joden, ver naar 't Zuiden, waar de zon onder is gegaan en het donker
is geworden onder de boomen, zijn in een olijvengaarde mannen bijeen. En een
van hen waakt en peinst en de anderen slapen, een bleek gezicht met groote
stralende oogen. Hij ligt geknield, want zijn gedachten zijn bezig met een hooger
wezen, dat hij meende dat luisterde naar wat zijn geest stil vraagt. Hij weet dat om
hem zijn zij, die hem zullen dooden, maar hij vindt steun bij hem, die leeft in zijne
ziel. En als zijn vervolgers hem gevonden hebben, gaat hij in den dood, berustend
in zijn lot.
En op den dag, dat hij in 't graf gelegd werd en die daarop volgen, in het Noorden,
in een oud gebouw, vol plompen rijkdom uit vroegere dagen en onbeholpen beelden
en stijve schilderijen, op een preekstoel de patriarch. Hij zit op gouden stoel, een
tapijt, dat stijf is van het goud, hangt van de leuning. Nu stijgt er in den kansel de
patriarch, met rijken muts en gouden staf en vleit zich in den zetel en het rijkgekleed
gevolg komt nader; kussend trekt het de geborduurde handschoenen uit en licht
den goudgestikten myter van het hoofd, een boek van rooden fulp wordt opgeslagen.

J.H. Leopold, Verzameld werk

637
Nu richt de dikke rug zich uit de zachte leuning; een oud gezicht, en welgedaan,
behagelijk verzorgd, en leest een boetpredikatie. Met schelle krijschende stem
verwijt hij de arme schare, waaronder vele gezichten ruw door werk en zorgen en
zwakke vrouwen, moeders van veel kinderen, wier armoede uit den wonderlijken
tooi spreekt. Op ruwen toon verwijt hij hen de zwakheid in 't geloof en vervloekt de
ketters, al wat de kerk belaagt en schildert met grille woorden de ellende van hun
leven, alsof hun die onbekend was gebleven. En harder, harder schreeuwt hij en
hij windt zich op, slaat met de vuist, een walgelijk gezicht, als uit den tandenloozen
mond des grijsaards verwenschingen gehoord worden en rauwe kreten, als werd
zijn heftigheid niet vermurwd door de jaren en door het gadeslaan van de eigen
lotgevallen en van het leven van de andere menschen. En als het uit is, veegt de
mollige hand met den geborduurden zakdoek het gelaat af. Monseigneur heeft zich
warm gemaakt.
Er is genoeg verdriet van de ziel, pijn voor het lichaam, dat den mensch van buiten
af gewordt, dat onafwendbaar is, dan dat men onderling het zou vermeerderen.)

Venezia, San Marco. 5 April 1890.
(Romeinsche keizer. Een oud en wit gezicht, waarboven dunne grijze haren. Het
oog is ingevallen, donker, onder de opgelichte wenkbrauw. Scherp is de neus en
mommelend de mond, een vleezig doodshoofd boven 't geel gewaad van zijde met
purper gestikte mouwen.)
Wij maakten nog enkele tochtjes door de lagunen. Onderanderen een naar een
eilandje San Lazzaro. Hier staat een klooster van Armeniërs; Armenische jongens
worden hier heen gebracht, krijgen hier onderwijs en gaan dan later weer naar hun
vaderland terug om daar als zendeling te werken. Een rustig plekje in het midden
van het water, een der broeders leidt u rond door de
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zalen, de bibliotheek, de drukkerij van Armenische geschriften en toont u met
welbehagen de onderscheidingen, de bewijzen van belangstelling, die vorsten en
hooge persoonlijkheden, die o.a. Lord Byron hier heeft achtergelaten. Zoo is er een
portret van Lord Byron en met trots vertelt de oude man, hoe deze hier elken dag
kwam om les te krijgen in het Armenisch en wijst des dichters dubbele
handteekening, in Latijnsche en Armenische karakters.
Deze lagunen zijn groote waterplassen, door weinige doorgangen in gemeenschap
met de zee, overigens door smalle, lange landtongen er van gescheiden. Meer naar
het vaste land toe verloopen zij in moerassen en ingesloten wateren, waar de eb
en vloed verandering niet meer werkt, maar hier waar Venetië ligt, zijn er enkele
punten die altijd boven water zijn, waarop dorpen, of steden, ook Venetië zelf ligt
en weinige smalle gangen, die altijd onder water blijven, tusschen groote plakken
grond van bruine modder, die met eb droog komen te liggen en waarop een enkele
kromgebukte gestalte mosselen gaart. Maar met vloed is de waterplas ruim en
breed, een groot meer met lagen horizont, waar de landtong is voor de zee, een
smalle streep, waarop boomen, huizen, kerken, die even duidelijk terug worden
gezien onder in het spiegelend water. Aan den buitenkant breekt de lichtgroene
Adriatische zee tegen zandbanken en duinen, het dorre duinstrand van het vaderland.
Over de lagunen en verder in de zee glijden gondels, de gondelier hoog boven in
de lucht over den lagen horizont, of de bekende visschersbooten met hun geele en
bruine zeilen met figuren versierd. En in deze rust van het spiegelend water en den
blauwen hemel staan hoog aan den horizon de sneeuwtoppen van de verre Alpen,
bedriegelijk als waren het witte wolken, want men onderscheidt den voet niet wiens
kleur bij die van den hemel verloren gaat.
Nadenkende over dat wat ik nu zal gaan opschrijven, valt mij
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op, hoe moeilijk twee dingen zijn. Dat is, zich niet op te winden naderhand op zijn
kamer over de beschrijving, de woorden van dat, wat in werkelijkheid niet in vuur
bracht, iets, waartoe men door het gezag van voorgangers en het conventioneele
mooie licht toe gebracht wordt. En dan, alleen geschiedenis te schrijven van het
doorleefde, karig en sober, het ‘onnoozele’ vertellen, zonder sieraden en stijlbloemen.
Want de rhetorieka heeft ons zoo doortrokken, dat de minnebrief van de keukenmeid
er voller van is dan iets anders.
Wij zijn gisteravond laat nog met een gondel uitgeweest. Er was muziek op het
water, een schuit, waar aan een dak van staken gekleurde lampions hingen;
daaronder zaten vier of vijf mannen en evenveel vrouwen, met violen, een bas, een
guitaar en een tenor en sopraan. Dezen dreven langzaam het Canal Grande af, na
eerst onder de hotels te hebben gelegen, gevolgd en omringd van een aantal
gondels. Nu en dan een solozang, een koor, een stuk orkestmuziek. Het was koud,
en dit gaf aan 't geheele tooneel iets poovers en armoedigs, de havelooze vrouwen
die de viool bestreken, en ook het medelijden was nu niet ver af en de ironie. En
als de tenor rust had omdat het orkest speelde, keek hij rond, vergenoegd en gul
tevreden over het troepje en misschien trotsch en meende het ‘la musica la più
bella, chè immaginar si possa al mondo.’ En eindelijk, toen de Ponte Rialto bereikt
was, voer de schuit daar onder en omdat het gewelf het geluid versterkte, klonk het
dubbel zoo vol, een huiverende armoede, maar die meer aansprak dan het mooie
der voorstellingen. De eerste viool was een mijnheer met een hoed op en leidde
het troepje, twee vrouwen speelden viool, een nog gekapt als de meisjes hier, zwart
met het haar opgestoken, maar de andere was een bleek, vaal gezicht met gladde
haren en kale plekken op het hoofd in een vuilgrijze doek. Er was ook nog een jong
kind, dat variaties speelde op een mandoline. En de zangeres, een
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groote, bleeke, leelijke oude vrouw, die, met den omslagdoek over het hoofd, telkens
ging opstaan als zij zingen moest en zich vasthield aan de latten, en anders de
muziek aan de spelenden voorhield. Aan den anderen kant zaten de mannen, de
guitaar te bespelen, de tenor, die valsch schreeuwde, en die beide telkens de flesch
aan den mond hadden.
En om ons heen in de zwarte nacht vele gondels met de menschen dik ingestopt,
en hoog boven tegen de lucht afstekend, op den achtersteven de gondeliers zacht
in het water plassend.
Er ligt iets beangstigends in de nacht op het water. In deze stilte waarin geen stap
van mensch of dier klinkt, donker is het overal, en stil, en nu en dan glijdt zacht een
gondel voorbij, stil zwijgt de gestalte op den achtersteven en dompelt plassend
behoedzaam zijn riem in het smorende water. Wat is zijn last? Hij weet het wel,
maar zwijgt stil en zijn boot laat geen spoor achter. Een air van hartstocht en bloedige
wreedheid, en ik moet telkens denken aan de lijken uit de gevangenis.

Vrijdag 11 April.
Uit Venetië vertrokken naar Milaan. Den geheelen afstand gaat de trein door de
vlakte, alleen achter Venetië zijn ter linkerkant de uitloopers der Apenijnen, de Monti
Euganei en Birici (?) zichtbaar, verderop blijven een langen tijd de Alpen rechts
volgen. Het was echt lenteweer, nu en dan zonneschijn, maar de lucht hing vol
zware wolken en in de verte regende het. Hoe verder wij van zee afkwamen, des
te vroolijker werd het landschap, want in Venetië waren de weinige bomen nog bijna
kaal en dor, hier, warm beschut tegen de zeewind, stonden de esschen al een eind
in 't blad, het gras van de weiden was nieuw uitgeloopen, alles was gras en jeugdig
en sappig, zich verheugende in den zonneschijn, en bij de boerenhoeve stond de
vruchtboom, rijk getooid met witte bloesems
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als een bruid. De verte was donker in de schaduw der regen wolken, donkerblauw
beneveld in den vallenden bui, links was de hemel open en vol van wit licht, helder
schijnend achter de donkere torens, de huizen en hun verschiet en de knoestige
stammen der hoog geknotte wilgen.
De eene vlakte gelijkt wel veel op de andere, zoodat de vergelijking met Holland
voor de hand lag. En dat bleef zij, want tot Milaan toe gaat de trein door deze
vruchtbare streek. Slooten, weiden, knotwilgen, en overal tierde het jonge groen
welig op den vetten bodem. De akkers werden geploegd en geëgd en hier zag men
veel de fijne witte ossen onder het juk de ploeg, de eg, langzaam halen door de
glimmende kluiten. Op enkele plaatsen was een breede stroombedding, vol steenen,
van eenigen stroom, die van de Alpen komend de Po voedt; er was weinig water,
want het meeste wordt afgeleid ter besproeiing.
Bij Verona, een groote stad, met vele vestingwerken en forten, werden de Alpen
zichtbaar, en weldra nadert men het Gardameer. De bergen komen dichterbij en
een geruimen tijd rijdt de trein voort langs den zuidoever van het meer. Een groen
water ligt er uitgegoten in effen vlak, want rondom gaan wild en hoog de bergen op,
steile rotsen weerspiegelen in het water, naakt en puntig; hooge bergen met sneeuw
bedekt, en in den zonneschijn sleepten zware wolken langs de toppen, verborgen
in de scheurende wolken. Naar het Noorden naderden de bergen elkaar, het meer
insluitend, verder, verder tot het gezicht geweigerd werd, want een nevel vloeide
en vulde het dal, zich plat uitvloeiende op het water, dat met de bergen verloren
ging in het grijze verschiet. Een grootsch landschap, door heftige contrasten, den
schellen, warmen zonneschijn en de donkere wolken, wit gewikkeld in den zon,
maar blauw in de schaduwen strijkend over de sneeuwhellingen. En op den
voorgrond lag Sermio, een eiland, rotsig en met olijven bedekt, de groenen
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klip die met een smalle lange streep land nagenoeg bij het midden der zuidoevers
aan de moerassige, zandige kust vast zat. En aan den waterkant gekeerd naar het
meer en de hooge bergen onderscheidde het oog een vervallen bouw, het landhuis
van Catullus. ‘Peninsularum Sermio insularumque ocelle’ haalt het reisboek zeer
te pas aan en wij zijn het met den dichter eens.

12-14 April. Milaan.
Deze stad was grooter dan eenige van de andere Italiaansche steden, die wij
bezochten. Misschien komt het hierdoor, misschien doordat het vooral in de laatste
jaren zeer is vooruitgegaan, maar mij trof, hoe hier het Italiaansche karakter der
stad verloren was gegaan, voor het gewone internationale uiterlijk eener drukke
stad, waar de menschen evengoed Fransch of Duitsch als Italiaansch spreken
konden. Of liever, het uiterlijk der winkels, der straten, der koffiehuizen is zoo bekend,
dat men verwonderd is, dat de menschen tot elkaar spreken in een taal, die men
slechts half begrijpt. En is er in al deze nieuwe galerijen en magazijnen al iets dat
treft, dan is het slechts het grootere, niet het onbekende.
In de Dom heeft mij vooreerst getroffen vooral de duidelijkheid der lijnen van den
voorgevel, waarin ik dadelijk de oudste vorm van een huis herkende, een aangename
helderheid en een aardige gedachte, om tot kerk den vorm van een huis te veredelen.
Verder van buiten en van binnen de bekende Gothische bouwtrant, kolossaal maar
somber, kaal en naakt. En binnen was het duister beneden, boven in de gewelven
scheen het licht gloeiend door de gekleurde vensters. Geen vriendelijkheid, geen
licht en kleuren, maar koude steen en duisternis, waarin het oog slechts gissen kan.
Wat op mij in Milaan het meeste indruk maakte was het laatste avondmaal van
Leonardo da Vinci. Boven een kleine deur aan een uiteind der stad staat met zwarte
letters Cenacolo, wij
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kwamen in een langwerpige zaal, naakte muren, waar timmerlui bezig waren een
nieuwe vloer te leggen en zoo moesten we het stuk bezien onder een geraas en
geklop, dat oorverdoovend in het holle vertrek galmde. Toch maakte het grooten
indruk, en viel de beschadiging mij mee, omdat ik gedacht had, dat het niet meer
te genieten zou wezen, naar de beschrijvingen. Ook den leek wordt het bewustzijn
opgedrongen, dat dit een groot en blijvend werk is, zoveel rust is er in, in weerwil
van de hartstochtelijke scene, zoo weinig toevalligs. En zoo kalm zijn de kleuren,
want het is avond en de duisternis begint te vallen in het vertrek. En hieraan meet
ik het echte van den diepen indruk dien ik kreeg, dat ik ze zoo gebrekkig weet terug
te geven. En wat ook uit te weiden over een stuk, dat ieder wellicht uit een afbeelding
kent; het is mij genoeg aan te teekenen, dat dit een heilig stuk en een beroemd werk
in Italië is, dat op den reiziger dadelijk een grooten indruk maakt, wat van vele andere
vermaardheden niet geldt.
Toch kon ik in de schilderijengalerij te Milaan opmerken, dat mijn oog reeds
vertrouwd begon te worden met Italiaansche schilderijen, zonder opgedrongen
bewondering, bewonderde ik het beroemde Sposalizio van Raphael, en zoo meer.
Hier zijn vele fraaie doeken, mij trof het werk van een zekeren Crespi, en een doode
monnik van Velazquez en wat al niet meer.
En nu het wel gedaan zal zijn met het bekijken van schilderijen, kan ik nog wel
even neerschrijven, wat ik hierover ben gaan denken. De gewone reiziger, men
noemt hem zoo gaarne leek, die niet van schilderkunst zijn beroep of zijn studie
heeft gemaakt, in één woord, iemand als ik zelf, hij moet niet naar Italië gaan, om
daar te oordeelen, te beoordeelen, te vonnissen over de schilderijen. Hij moet
trachten, en ik heb het te Florence al ingezien, hij moet weten, dat noch zijn oog,
noch zijn geest gewend is aan deze doeken, voor 't meerendeel uit de kerkhistorie
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of het Nieuwe Testament. Maar hij moet zijn ziel open en ontvankelijk bewaren in
het vertrouwen, dat hier meesters aan het woord zijn en dat de leerling luisteren
moet en zwijgen. Maar dit is dikwijls moeilijk, vooral voor hem, die vreemd is aan
den Roomschen godsdienst en al zijn wansmakelijkheden, zijn god uitgemergeld
aan een kruis krimpend, zijne heiligen afgebeeld, het lichaam met pijlen doorboord
of een mes dragend in den gekloofden schedel, waaruit het bloed sijpelt, en al de
afschuwelijke martelaarsgeschiedenissen, gelukkig dikwijls besluierd door de
duisternis der kerk, of door de donkerheid die de tijd bracht over het doek.
Verdere merkwaardigheden waren nog de preek van een broeder Agostino, die
nu een groote vermaardheid heeft om zijn welsprekendheid. Wij kwamen niet al te
laat in de kerk waar hij preekte, maar zij was tot aan de uitgangen vol, zoodat we
alleen in den preekstoel in de verte een monnik konden onderscheiden, wiens
woorden evenwel nauwelijks tot ons doordrongen. En de menigte drong, drukte,
klemde zich vast aan tralies, klom op stoelen en siste als een gedruisch de hoorders
stoorde. Wel een zege en een gevoel van trots! Maar's middags las ik een uittreksel
van een van's mans preeken, grof boerenbedrog en klinkklank!
En het theater! Het grootste bijna van Italië, waar een voortreffelijke voorstelling
van de Hamlet van Thomas gegeven werd. Zoo valt het toch nog mede bij het
nagaan. En laat ik het kerkhof niet vergeten, ook weer van groote afmetingen met
een zuilengaanderij uit graniet en een koepel waar beroemde en verdienstelijke
Milanezen rusteen en het graf van Manzini was. Ook de ovens voor de
lijkverbranding; maar laat hier niemand zich illusies van maken. Want zoo pijnlijk
netjes, zoo zorgvuldig en ingewikkeld is de inrichting, er ligt zulk een koud
wetenschappelijk air over en er is zoo weinig gedaan om iets der behande-
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ling te bedekken of te verbergen, dat het alles aan een laboratorium en een
wetenschappelijke proef doet denken. Goed, voor hen voor wie ziel en lichaam een
zijn, maar laat men niet de menigte streelen en foppen met zielen, die uit de vlammen
verrijzen en dergelijke. Dan zou ik de oude brandstapel verkiezen, eenvoudiger,
gebrekkiger, maar natuurlijker en elementair; hier treft pijnlijk het kunstige
ingewikkelde.
's Nachts gingen we weg en zoo verlieten we in de duisternis Italië, dankbaar het
land herdenkend, dat zooveel schoone herinneringen had gegeven.
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Toelichting
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Toen Leopold 21 Juni 1925 plotseling overleed, was het gereedmaken van de
tweede bundel verzen, waarmee hij reeds geruime tijd bezig was, nog slechts
betrekkelijk weinig gevorderd. Behalve een grote menigte handschriften werden
zes blauwe schoolschriften gevonden, vier waarvan het geordende begin van een
tweede bundel vormden, in de andere waarvan allerlei, ten dele nog steeds niet
geheel voltooide verzen los bij elkaar gelegd waren. Het eerste schrift bevatte:
‘Cheops’ en het in ‘De Gids’ van Februari 1922 verschenen bloemen-‘Albumblad’.
In het tweede schrift stond onder de titel van ‘Oostersch II’ het in 1922 door de
Kunera-Pers gedrukte bundeltje ‘Oostersch’. Het derde en vierde schrift bevatten,
onder de titel ‘Oostersch III’, op één, vierregelig versje na, de gedichten, meest
bewerkingen van Engelse en Franse vertalingen, die in de 1926 verschenen tweede
bundel ‘Verzen’ onder de titel ‘Oostersch II’ opgenomen werden, en evenals de
twee voorafgaande afdelingen ‘Oostersch’ met een reeks kwatrijnen eindigden. In
het vijfde vindt men, op vaste en losse bladen, enige der in ‘Verzen II’ op de
kwatrijnenreeks volgende Oosterse, en de drie laatste der in dezelfde bundel onder
de titel ‘Laatste Verzen’ opgenomen gedichten. In het zesde schrift, dat op zijn etiket
de titel van ‘Cha Wan’ draagt, lagen, toen ik al deze stukken voor het eerst onder
de ogen kreeg, ten dele op een katern postpapier, ten dele op losse blaadjes
geschreven, de gedichten, die in de afdeling ‘Laatste Verzen’ van de tweede bundel,
de bladzijden 94 tot en met 105 beslaan.
De rest van Leopold's dichterlijke nalatenschap bestaat uit talloze, grotendeels
losse bladzijden, blaadjes en snippers, waarvan de dichter zelf enkele groepen in
enveloppe, omslag of portefeuille bij elkaar gehouden had, en waarvan ik het tussen
deze groepen inliggende met behoud van zijn volgorde eveneens groepsgewijs in
enveloppen afgezonderd heb. Die talrijke blaad-
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jes en papiertjes bevatten een grote menigte in alle mogelijke staten van bewerking
verkerende verzen, schetsen en fragmenten. Terwijl ik, winter 1927, na mijn eerste
verkenning van de handschriften ten huize van Leopold's erfgenamen, aannam, dat
de in ‘Verzen II’ als ‘laatste verzen’ gedrukte gedichten op een na voor 1920
begonnen waren, heeft grondiger kennis van de nalatenschap mij tot het inzicht
gebracht, dat verreweg het meeste van wat ik hiervoor als ‘Oostersch III’ en ‘IV’
gegeven heb, gelijktijdig met ‘Oostersch II’ of later, en dat zeer veel van wat het
‘Tweede Deel’ van dit boek buiten ‘Oostersch’ brengt, na de oorlog geschreven is.
Uit het voorafgaande zal men reeds afgeleid hebben, dat de uitgave van Leopold's
nalatenschap een voor werkelijk bevredigende oplossing niet vatbaar probleem is.
In hun wens om de vraag naar zijn nagelaten gedichten spoedig te bevredigen, zijn
de samenstellers van ‘Verzen II’, door alleen uit te geven wat zij in de blauwe
schriften vonden klaarliggen, dit probleem uit de weg gegaan. Zelfs dat betrekkelijk
weinige plaatste hen op zijn beurt voor allerlei vraagstukken, wier oplossing in
‘Verzen II’ bewijst hoe moeilijk zij zijn. Nadat de tekortkomingen van de in ‘Verzen
II’ gedrukte tekst zo goed mogelijk verbeterd waren, kon ook de gedichtenkeuze
van de eerste verzorgers te minder gehandhaafd blijven, daar vele der nog niet
gedrukte verzen, waarvan ik er Maart 1931 in het tijdschrift ‘Leiding’ enkele opnam,
niet minder en in sommige gevallen zelfs meer voltooid zijn dan verschillende van
de in ‘Verzen II’ al gedrukte. Echter, met de noodzakelijkheid van uitbreiding der
keuze, geraakte tegelijk het hele vraagstuk van wat uit Leopold's nalatenschap al
dan niet voor uitgave in aanmerking kwam, naar de voorgrond. Daarbij dan tevens
de vraag, of Leopold's eerste bundel ‘Verzen’ van zijn nalatenschap gescheiden
zou moeten blijven.
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Om mijn ontkennend antwoord op de laatste vraag het eerst toe te lichten, merk ik
op, enerzijds, dat Leopold's uitgave van ‘Verzen I’ door Boutens' vlak voorafgaande
bundeling van alle tot en met ‘Oostersch I’ in ‘De Nieuwe Gids’ verschenen gedichten
verhaast werd. Wij mogen aannemen, dat de dichter, ware hij door Boutens' stap
niet tot een eigen en vollediger uitgave gedreven, misschien nog in geen jaren tot
bundeling van zijn verzen gekomen zou zijn. Anderzijds, dat wanneer de bestaande
afsluiting van ‘Verzen I’ met ‘Oostersch II’ gehandhaafd werd, ‘Cheops’ en ‘Oostersch
II’, beide bij Leopold's leven in boekvorm verschenen en in de blauwe schriften
definitief afgeschreven, voor goed verbonden zouden blijven aan dat andere deel
van Leopolds' gedichten, waarvan - en dit geldt zelfs voor de reeds klaargelegde
verzen - niemand kan zeggen, dat de dichter hen aldus gepubliceerd zou hebben.
Daar de firma Brusse bereid was in één deel Leopold's hele dichtwerk uit te geven,
besloot ik ‘Cheops’ en ‘Oostersch II’, als niet werkelijk tot de ‘nalatenschap’ behorend,
aan wat tot nu toe de eerste bundel was toe te voegen, en de boekuitgaven van de
dichter zelf aldus principieel van mijn uitgave der nalatenschap af te zonderen.
‘Verzen I’, ‘Cheops’ en ‘Oostersch II’ vindt men in deze uitgave dus tot een ‘Eerste
Deel’ van Leopold's ‘Verzamelde Verzen’ verenigd en afgescheiden.
Zoals ik in mijn relaas over de zes blauwe schriften zeide, had Leopold het
bloemen-‘Albumblad’ tussen ‘Cheops’ en ‘Oostersch II’ willen plaatsen. Ik zou het
‘Albumblad’ op die plaats natuurlijk gelaten hebben, ware het niet, dat de dichter
het na zijn verschijnen in ‘De Gids’ aan een uitbreiding onderworpen had, die uitsloot,
dat de lezing van ‘De Gids’ op gelijke voet van definitiefheid tussen ‘Cheops’ en
‘Oostersch II’ geplaatst kon worden, en die de verzorger door haar onvoltooidheid
dwong, de nieuwe tekst onder de nalatenschap te houden. De
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tijdsvolgorde, voorzover ik zien kan in ‘Verzen I’ grondslag der rangschikking, wordt
hierdoor niet verbroken, daar ook de eerste lezing van het ‘Albumblad’ blijkens
allerlei aan wijzingen ten hoogste gedeeltelijk niet later dan ‘Oostersch II’ geschreven
werd en de uitbreidende wijzigingen alle uit de laatste jaren dagtekenen. Gemakkelijk
viel eveneens de beslissing, om op het ‘Albumblad’ het door Leopold zelf als
‘Oostersch III’ klaargelegde, en als ‘Oostersch IV’ de rest van zijn voltooide of
onvoltooide Oosterse gedichten te doen volgen.
Opneming - hierna, en behalve van de rest der in de tweede bundel al gedrukte
verzen - niet alleen van andere gedichten, waarvan vaststaat dat Leopold hen niet
als voltooid of nagenoeg voltooid erkend zou hebben, maar nog bovendien van de
talrijke schetsen en fragmenten, geschiedt op gronden, wier voornaamste hiervan
uitgaat, dat Leopold's dichterlijke nalatenschap in de literaturen, die mij persoonlijk
min of meer vertrouwd zijn een enig verschijnsel is. In den regel bestaat ‘nagelaten
werk’ van dichters uit datgene wat zij na hun laatste bundels begonnen, met wat zij
om welke redenen ook in hun vroegere bundels niet opgenomen, of in de tijd van
die bundels wel begonnen maar nooit afgemaakt hadden. Uitgaven van nagelaten
gedichten plegen nalezingen te zijn. Een uitzondering is Gorter, die, hoewel niet
publicerend, zijn bundels geregeld voltooide, en dus ten hoogste wat de laatste
betreft voor beslissingen over gewenstheid en vorm van publicatie plaatste.
Bij Leopold staat het anders. Dat hij sinds ‘Verzen I’ - ‘Cheops’, ‘Oostersch II’ en
het ‘Albumblad’ uitgezonderd - niets publiceerde en zoo veel onvoltooid liet, heeft
de indruk gewekt, of de innerlijke onlust, die men in enige van de in de tweede
bundel gepubliceerde gedichten opmerkte, ten slotte ook in zijn dichterschap
doorgedrongen was en de voltooiing van zijn gedichten verhinderd had. In
werkelijkheid heeft de dichter in de
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laatste tien, waarschijnlijk mag ik zelfs zeggen zes jaar van zijn leven, een dichterlijke
bedrijvigheid gekend, als hij zijn hele vorige leven niet ondervonden had. Zijn
uitvoerige werkwijze bracht mee, dat de betrekkelijk geregelde voltooiing waartoe
geringer voortbrengingsdrift hem vroeger de gelegenheid gelaten had, later door
de talrijkheid van zijn in schetsen neergelegde gedicht-ideeën aanzienlijk belemmerd
moest worden. Dat hij met de uitwerking van zijn schetsen tot kort voor zijn dood
geregeld bezig was, en dat zich in diezelfde tijd nog voortdurend nieuwe schetsen
voordeden, bewijzen de handschriften. Van een innerlijke onlust, die zijn hele persoon
de laatste jaren bepaald zou hebben en tot in zijn dichten verlammend
doorgedrongen zou zijn, is derhalve geen sprake.
Op grond van hun onvoltooidheid tegen de uitgave van het grootste deel van
Leopold's nagelaten verzen te besluiten, zou dus de onderdrukking, mijnerzijds,
van bijna alles betekend hebben, wat de dichter over een groot en belangrijk stuk
van zijn leven gedacht en gevoeld heeft en in zijn verzen heeft willen uitdrukken.
Nu, in een tijd toen ik nog niet duidelijk voorzien kon wat dit inhield, de verzorging
van deze moeilijke nalatenschap in mijn handen gekomen was, zou ik, hoe diep
doordrongen ook van mijn verantwoordelijkheid tegenover een - alle handschriften
riepen het mij toe - zo gewetensrijk kunstenaar, zulk een onderdrukking van bijna
een half dichterleven niet aangedurfd hebben, ook wanneer zijn nalatenschap minder
dan het geval is om redenen van persoonlijkheid en van schoonheid het recht gehad
zou hebben om in zijn gedrukte poëzie opgenomen te worden. In deze bundel
ingegroeid, zal de lezer erkennen, dat ook voor hem de tussen Leopold's papieren
gevonden losse versregel: ‘O rijkdom van het onvoltooide’ geldt, dat ik de afdeling
‘Gemengde Verzen, Schetsen en Fragmenten’ als motto had kunnen meegeven.
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Tot mijn besluit medegeholpen hebben nog twee andere overwegingen. In de eerste
plaats, dat beslissing tegen een ruime uitgave van onvoltooide gedichten en
brokstukken in elk geval slechts uitstel geweest ware. Ik kan mij niet voorstellen,
dat Leopold's verzen ooit anders dan als een verrijking van onze Nederlandse poëzie
beschouwd zullen worden. Dan is het ook uitgesloten dat, als die van andere
belangrijke dichters - en door haar karakter zelfs eer nog - ook zijn nalatenschap te
eniger tijd niet zo volledig mogelijk uitgegeven zou worden. De ook nu bestaande
hoogschatting van Leopold's figuur en poëzie maakte het dan te wenselijker, dat
de uitgave in onze eigen tijd ondernomen zou worden. De tweede meewerkende
overweging hangt hiermee samen. Dat ik tegenover de dichter de
verantwoordelijkheid voor de uitgave ook van zijn schetsen en fragmenten op mij
heb durven nemen, kan, meen ik, nog aldus gerechtvaardigd worden, dat de kring
der werkelijke kenners van Leopold's poëzie door haar karakter waarschijnlijk altijd
betrekkelijk klein zal zijn. Wel altijd, dus ook, zal hij uit zulken bestaan, die het grote
belang van Leopold's dichterlijke nalatenschap voor zijn werk en zijn persoon ten
volle erkennen kunnen en die tegelijk in staat zijn, bij voortduring rekening te houden
met het feit, dat niet alleen voor de publicatie, maar ook voor de tekst van veel onder
het gepubliceerde de dichter zelf niet aansprakelijk gesteld dient te worden, daar
ook van allerlei min of meer volledige gedichten geen beslissende lezing beschikbaar
is en deze aldus in een vorm gedrukt zijn, die voor Leopold zelf slechts voorlopig
was of op een keus tussen varianten door de verzorger van zijn nalatenschap berust.
De wijze, waarop zij in deze uitgave gegeven is, zal tot het goed verstaan van
Leopold's dichterlijke nalatenschap wellicht meewerken. Drie mogelijkheden hebben
zich bij mijn gedachten over de vorm van deze uitgave voorgedaan. Het liefst ware
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ik Leopold's eigen wijze van uitgeven getrouw gebleven en had ik al de voltooide
of bijna voltooide gedichten in groepen als die van het eerste deel verdeeld. Het
‘Albumblad’ en de afdelingen ‘Oostersch III’ en ‘IV’, de laatste een nalezing, heb ik
op die wijze kunnen afscheiden. In zijn papieren vond ik verder gedeeltelijke
aanwijzingen voor nog een andere groep, die ik op goede gronden meen te kunnen
aanvullen, maar waarvan het niet zeker is, dat de dichter zich er aan gehouden zou
hebben. Zelfs wanneer Leopold's eigen aanwijzingen mij tot het onderscheiden van
meer groepen stof gegeven hadden, zou nog altijd zeer veel overgeschoten zijn en
had ik de groepen bovendien niet als die van het eerste deel in tijdsvolgorde kunnen
geven. Nog vollediger verviel door dit laatste de tweede mogelijkheid: het afdrukken
van alle verzen, schetsen en fragmenten naar of ongeveer naar de volgorde van
hun ontstaan. Van allerlei belangrijke verzen kan ik op goede gronden aannemen,
in welke jaren zij begonnen moeten zijn, maar over het geheel kenmerkt zich deze
periode van Leopold's dichten juist hierdoor, dat de dichter met talrijke gedichten
tegelijk bezig was, terwijl de meeste zich aan de vaststelling van een datum
onttrekken. De derde mogelijkheid was de verdeling der verzen naar hun soorten:
uitingen overwegend van gevoel, van gedachte, of van indruk of gewaarwording,
uitingen van liefde of van eenzelvigheid, en andere dergelijke. Aan het resultaat van
een poging in deze richting bleek eerst recht een kunstmatigheid eigen, die de
werking der verzen ernstig schaadde en dus onduldbaar was. Als enige natuurlijke
wijze van uitgeven bleef daarna slechts die eenvoudigste en gemakkelijkste over,
waarvan men de uitkomst in dit boek kan nagaan: het in hoofdzaak vasthouden aan
de volgorde, waarin de nalatenschap mij in handen gekomen is; zo goed als geheel,
indien niet geheel die, waarin zij zich bij Leopold's plotselinge dood bevonden heeft.
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Hoe dan ook ontstaan, althans is deze volgorde van de dichter zelf afkomstig. Zij
is ten dele ongetwijfeld toevallig en talrijke verzen komen, in onderling verschillende
staten, bovendien in meer dan één van de groepen voor. Ten dele echter in zoverre
toch weer niet geheel toevallig, dat dezelfde bladen of katerntjes dikwijls schetsen
en kladden van andere gedichten bevatten, andere verdere lezingen soms door
schetsen van nieuwe verzen omgeven zijn, en tussen zulke verzen, schetsen en
fragmenten dus ten minste een tijdsverband bestaat, dat onder de heersende
omstandigheden iets als een eis stelt, om hen, zo daar verder niets tegen pleit, bij
elkander te houden. Ziehier dus ook de reden, waarom ik niet alleen in hoofdzaak
de volgorde der papieren gelijk ik die in handen kreeg gevolgd, maar tevens de
bestaande groepen gehandhaafd heb. Nog dit andere voordeel bracht dit met zich,
dat het mij in staat stelde de grote hoeveelheid stukken in een soort van
onderverdeling te geven, die geen van buiten af door mij opgelegde innerlijke
betekenis heeft, maar toch in de lange, anders onafgebroken stroom van onderdelen
enige rustpunten aanbrengt. Slechts eenmaal heb ik twee kleine groepen tot één
afdeling verbonden. Door de talrijkheid van ontwerpen, schetsen, losse regels: van
dichterlijke invallen rondom voltooide of meer gevorderde verzen geholpen, leze
men wat hier onder de titel ‘Gemengde Verzen, Schetsen en Fragmenten’ gegeven
is als een dichterlijk dagboek. Een dagboek, waarvan de volgorde der bladen
weliswaar gedeeltelijk verloren gegaan is, maar waarvan de volgorde er ook niet
toe doet, omdat Leopold's latere leven geen min of meer gestadige ontwikkeling,
maar een voortdurende schommeling was: een aanhoudende getijwisseling van
reiken en wijken, van genieten en lijden - door belemmeringen lijdend genieten vaak,
een door verheftiging en verkerning van zelf besef genietend lijden andermaal, wier ‘maatloze maat’ in de regelloze regel van de
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‘Gemengde Verzen, Schetsen en Fragmenten’ misschien nog het zuiverst
weerspiegeld wordt.
Bij de vaststelling van de wijze waarop onafhankelijke of binnen grotere gedichten
aanwezige ontwerpen of schetsen gedrukt moesten worden, heb ik mij, overal waar
het handschrift de beslissing op mij legde, door mijn eigen gevoel van rhythme en
vorm laten leiden. Waar het versschema in de tekst voelbaar bleef en belang bleek
te hebben, de tekst daarom beter tot zijn recht leek te komen wanneer hij ook uiterlijk
als onderdeel van een langer rhythme gedrukt werd, heb ik het met behulp van
spaties gehandhaafd. Die schetsen zal men derhalve als onvoltooide versregels
vinden. Als vrij-rhythmische verzen daarentegen heb ik versfragmenten gegeven,
wanneer de andere rangschikking voor hen zelf geen betekenis had en het geheel
er vloeiender, het verband er duidelijker door werd. Te eerder mocht ik mij daartoe
het recht toekennen, daar Leopold zelf zijn ontwerpen of schetsen meermalen zo
schreef en sommige daarvan - ik wijs bijvoorbeeld op die van bladzijde 488 - door
een menigte van zo nodig gemakkelijk te verwaarlozen proefwoorden heen een
rhythmische bewegingslijn volgen, ik mag misschien zeggen een ‘ontstaansrhythme’
bezitten, dat niet minder werkelijk is, omdat het voltooide gedicht waarvoor zij
bestemd waren een ander rhythme gehad zou hebben. Tussen stomphoekige
haakjes - de ronde zijn van de dichter - heb ik hetzij die gedeelten van gedichten
geplaatst, die ik uit vroegere handschriften dan de eerst gevolgde overnam, hetzij
door Leopold zelf geschrapte, door mij om enige reden gehandhaafde woorden,
wier herkomst ik nog anders dan in de aantekeningen wou aanwijzen.
De spelling van Leopold's nagelaten gedichten is een treffend bewijs voor de
onjuistheid der stelling, dat afschaffing van dubbele klinkers en vooral van de
buigings-n's een verarming van
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onze taal betekent. Van zijn jeugd tot zijn dood heeft Leopold aangaande het door
De Vries en Te Winkel vereiste aantal klinkers in de grootste onzekerheid verkeerd.
De buigings-n heeft voor hem verder zo weinig betekenis gehad, dat hij hem bij het
schrijven vaker verwaarloosde dan gebruikte en hem ook in zijn door hem zelf
uitgegeven gedichten later slechts ongeregeld aangebracht heeft. Vaststellend, dat
de vorm- en klankwaarde van de buigings-n althans voor de fijne taalkunstenaar
Leopold blijkbaar vrijwel nihil was, heb ik zijn verzen, waar hij hem zelf niet
geschreven had, met deze over enige tijd verouderde uitgang zo min mogelijk belast.
Nog spaarzamer was Leopold bij het dichten met leestekens. Daar verreweg de
meeste uitgevers van andermans gedichten veel te veel leestekens aanbrengen en
het versrhythme daardoor aan dikwijls louter conventionele grammaticale
voorschriften zonder wezenlijke betekenis opofferen, heb ik Leopold's spaarzaamheid
ook hierin zoveel mij verdedigbaar leek gevolgd.
Terwijl Leopold's nagelaten verzen, reeds gedrukte en tot heden nog niet gedrukte,
op slechts heel enkele na herhaaldelijk de keuze tussen twee of meer verschillende
lezingen opleggen, en geen uitgave dus in hoger mate een uitgebreid ‘kritisch
apparaat’ zou eisen, sluiten de tijdsomstandigheden een zo omvangrijk aanhangsel
van een voor zijn hoofdinhoud reeds zo veel ruimte vragend boek uit. Hoewel de
stof voor een uitgebreide verantwoording en toelichting van de tekst voorhanden
is, heb ik mij, in de gedachte dat het niet aanging om ter wille daarvan het aantal
verzen te verkleinen en de belangstellenden aldus weder een niet volledige uitgave
te doen kopen, de aantekeningen tot het uiterste beperkt en dientengevolge in den
regel zelfs wat de zogenaamde varianten betreft in deze uitgave het strikt
noodzakelijke nog niet kunnen geven. Die beperking der aantekeningen zal door
mij zelf wel het sterkst betreurd worden,
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daar niemand zo goed weet hoe interessant voor veel lezers juist van Leopold's
verzen, Oosterse en andere, de verwijzing naar hun bronnen en andere dergelijke
inlichtingen zijn zouden. Misschien zal de belangstelling groot en bestendig genoeg
blijken om in betere tijdsomstandigheden enige aanvulling van dit tekort mogelijk te
maken.
Als laatste woord van deze toelichting na lange arbeid de hoop, dat Leopold, wat
hij terugkeerende aan het karakter en de uitvoering van dit boek ook te misprijzen
zou hebben - van nietmand ben ik zo zeker dat dit veel ware - één ding nochtans
zou kunnen erkennen: dat het de verzorger van zijn nalatenschap, probleem, zoals
ik zeide, dat werkelijk bevredigende oplossingen uitsluit, tegenover zijn persoon en
zijn gedichten aan liefde noch toewijding ontbroken heeft.
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Aantekeningen
I
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In deze aantekeningen zal ik, voorzover de beschikbare plaats toelaat, aangeven,
in welke staat de gedrukte tekst verkeert en wat de allervoornaamste varianten zijn.
Waar het zin of sfeer van gedicht of fragment beter kan doen verstaan, zal ook een
enkele aanduiding van andere aard opgenomen worden. De regelnummering
geschiedt naar het aantal volledige of onvolledige tekstregels van de bladzijde
waarop zij slaat.

Eerste deel
Blz. 6-131. Inhoud van ‘Verzen’. Eerste, onvolledige uitgave: 1912 (Boutens); 1e
door Leopold verzorgde uitgave: 1913, 2e: 1920; 3e uitgave, als beide vorige bij
Brusse: 1926. De 4e uitgave volgt de tekst van de 2e. Uitzondering vormt de 3e
strofe op blz. 110, waar de verdeling van de 1e en 2e uitgave in ‘wat nu nog/mag
volgen als’ blijkbaar een door de 3e uitgave reeds verbeterde vergissing was. Op
enige kleine stukjes na geen handschrift. Deze 5e vermeerderde uitgave is van
1951.
Blz. 132-139. ‘CHEOPS’. Eerste uitgave: 1916 (De Zilverdistel); 2e in ‘Verzen’, 2e
bundel: 1926 (Brusse). Handschrift: 1e blauwe schrift, waarvan de tekst gevolgd is.
Het motto in de 1e uitgave: ‘et inexpugnabile seclum’ door de dichter geschrapt.
Blz. 140-162. ‘OOSTERSCH II’. Eerste uitgave: 1922 (Kunera-Pers); 2e in ‘Verzen’,
2e bundel. Handschrift in 2e blauwe schrift, waarvan de tekst gevolgd is. Het motto
in de 1e uitgave is door de dichter geschrapt en als 1e strofe van het gedicht ‘O
brug, hoog omgebogen,’ afgedrukt op blz. 550.

Tweede deel
Blz. 164-187. ‘ALBUMBLAD’. Eerste uitgave: ‘De Gids’, Februari 1922; 2e in ‘Verzen’,
2e bundel. Handschrift in 1e blauwe schrift, in deze uitgave gevolgd. Dat dit gedicht,
bestemd om in een 2e bundel tussen ‘Cheops’ en ‘Oostersch II’ te ko-
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men, hier een andere plaats heeft volgt uit het feit dat Leopold het een langere vorm
dan die van ‘De Gids’ heeft willen geven, en dat deze langere vorm niet voltooid is.
De lezing van ‘De Gids’ kon daardoor niet gehandhaafd worden. Nog minder kwam
die van ‘Verzen’, 2e bundel in aanmerking, daar twee der aanvullingen er helemaal
niet, de andere niet in een door het handschrift rechtvaardigbare lezing in voorkomen.
Deze uitgave geeft de tekst van het hs. met de kleine gapingen, maar de iets langere,
die de passage over de nachtcactus had moeten vullen, voor het goed begrip van
het gedicht onmisbaar, is uit onvolledige stukjes (later) handschrift aangevuld. De
vervangen Gidslezing vindt men achter de hoofdtekst.
Blz. 166, reg. 8 v.b. vlg. Voor de geest van deze passage tegenover de 2 volgende
lijkt het mij van belang, dat deze Blanchefleur blijkbaar niet die van Floris, maar die
van Rivalin is. Zie Gottfried's Tristan, Boek II, vs. 534 vlg., in het bijzonder vs. 684-88,
welke Leopold voor de geest zullen gezweefd hebben. Reisaantekening (1921 of
1922) over deze passage, of die van de Gids-lezing: ‘Het bloementournooi: alles
goed en wel, maar af en toe transcendent.’ - Blz. 168 reg. 10 v.b. van hun geest
var. dronken feest, - Blz. 168, reg. 6 v.o. een valk die vloog eerst met potl.
doorgeschrapt en door een verre regenboog vervangen. Het potl. daarna, maar
slordig uitgevlakt. Blz. 169, reg. 4 v.o. klissen en franje var. geloken franje. Blz. 170,
reg. 11 v.b. vóór ebbenhout in potl. ruw. Aarzeling, in hs. over de plaats van deze
regel. Reg. 14 v.b. var. de moeë schatten en de praal. - Blz. 171, reg. 16 v.o. Een
potlood-doorschrapping van het koesterende later, hoewel onvoldoende, uitgevlakt
of door het uitvlakken van het voorafgaande verbleekt. - Blz. 172, reg. 14 v.b. op
een klad, na licht: geluk in hs. uitgevlakt. Reg. 16 - 3 v.o. ontbreken in hs. Tekst
geeft wat waarschijnlijk de laatste op klad bereikte lezing was. Reg. 5 en 3 v.o.
geheimen (var. belofte) en eigen dingen
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(var. zeldzame) met potlood bijgeschreven. Op derde klad:
Geheimen maakt zij los onverbrekelijk
en fluistert woorden onuitsprekelijk
zij vindt behagen bij ons allen
en gaat getroost naar andere wereld heen.

Blz. 188-218. ‘OOSTERSCH III’. Grotendeels bewerkingen van in 1920 en '22
verschenen Franse en Engelse vertalingen en bestemd om in de 2e bundel onder
deze titel op ‘Oostersch II’ te volgen. Handschrift in 3e en 4e blauwe schrift; slechts
is op blzz. 205-211 aan de op die plaats door de dichter gegeven rijmspreuken een
korte spreuk van gelijk karakter uit het 5e schrift toegevoegd, die nergens beter
onder te brengen was. - Blz. 193, reg. 8 v.b. amper een var. een schraal en. - Blz.
198, reg. 6 v.b. de statige var. gewichtige. Reg. 7 v.b. schuivende var. schiftende.
- Blz. 207, reg. 2 v.b. ‘zoon des wegs’ tussen aanhalingstekens in potl. boven aan
de bladz.; doorgeschrapte lez. de vreemde; zelfde reg. die er var. wie ook. - Blz.
212. Ma'an ibn Zaida is de zo letterlijk mogelijk gehouden overzetting in versmaat
van een uit Leiden 7 Dec. 1889 door zijn vriend Gerlof van Vloten toegezonden
prozaverhaaltje uit het Arabisch.
Blz. 219-304. ‘GEMENGDE VERZEN’. De eerste afdeling, blz. 220-234, bestaat uit door
de dichter zelf klaargelegde, geheel, of bijna geheel voltooide verzen.

Reeks I
Alle op losse bladen in het 5e en 6e blauwe schrift, van welke het 5e op het etiket
- zie blz. 287 - de woorden CHA WAN heeft. Nos. 2-4 door L. van 2 tot 4 genummerd,
in afzonderlijk katern. - Blz. 220, reg. 11 v.b. de harten var. het hart was. - Blz. 222,
reg. 6 v.b. var. geluk en vreugde onzer. - Blz. 223, reg. 3 v.b.
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gebed, gebeurd var. gedrukt, gebed. - Blz. 224, reg. 2 v.b. gewaterd var. het klaarste.
- Blz. 228, reg. 11 v.b. lichte var. zachte. - Blz. 229, reg. 1 v.b. var. O overhangend
schaduwwoord. - Reg. 2 v.b. maakten de var. waren het. Uit weggeschonken
vroegere lezing: waren 't de - Reg. 3 v.b. het dalen var. uw dalen. - Reg. 4 v.b. dat
het var. dat gij; die nu; die nog; - Reg. 6 v.o. oorden var. wezens; perels. Dit vers
gaat terug op het volgend onvoltooid ‘Albumblad’, in bewerkt afschrift tussen de
gedichten van Reeks VI:
O vleug van andre beetre dag
als licht streek over verre landen
en schemerende aan de randen
een ander leven wezen mag
en vlinderwieken voor den wind
in wankel schok voortvluchtig
tot beloften luchtig
als voor ons uit een spelend kind
en flits-verschietend oogopslaan
bij diepe tonen vreemde klem
dalende ontroerde stem
diepen ondergrond verstaan
o <blinkend wonder vragend> woord
hoe kan uw wezen zoo fijn
en tevens zoo doordringend zijn
dat het nog steeds wordt nagehoord
alles, alles even gekomen en
vervlogen
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als vogelen getogen
die niet van blijven weten
plek
terecht en in nog lauwe nesten
de van hun gewesten
is het een tijdelijke trek
en komt het

oud verlangen

bij nieuwe lente en zonneschijn?

Blz. 230 reg. 6 v.b. trotsch var. jong. - Reg. 10 b.v. als <ranken> nimmermeer
gevonden. Boven een doorgekraste regel staan de woorden: als ranken (waarvan
ranken doorgeschrapt); onbereikt; gewonden. Het woord gewonden is door een v
boven de w in gevonden veranderd. Boven dit laatste: als nimmermeer. Er is dus
geen lezing die met enige zekerheid als juist aangenomen kan worden. Die van
‘Verzen II’ geeft echter onzin en is dus onhoudbaar. Reg. 10 uiteen weggeschonken
vroegere lezing: als ranken wir dooreen gewonden. - Reg. 11 v.b. hartegronden
var. zielegronden. - Reg. 12 v.b. frischte var. zeegning. - Reg. 14 v.b. hiervar.heen,
- Reg. 15 v.b. ongeboren var. niet geboren. - Blz. 233 Dit gedichtje lijkt mij een te
duidelijke toespeling op een Dante-legende, dan dat ik het onder de Oosterse
gedichten zou willen plaatsen. - Blz. 234, reg. 5 v.o. potl. var. en het ten slotte toch
zoo goed te weten.
De volgende verzen, in vier afdelingen geschikt, waren door de dichter-zelf niet voor
bundeling klaargelegd: zijn door mij uitgekozen, en VERZEN UIT DE NALATENSCHAP
genoemd, onder een ‘motto’, dat men op blz. 430 der ‘Schetsen en Fragmenten’
zal vinden.
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I
Blz. 238. Klad en afschrift (met bewerkingen) op aankondigingen van eind 1920.
Blz. 238, reg. 6 v.b. blijkbaar herinnering aan Odusseia Zang XI, Vs. 605, 6. - Reg.
9 v.b. en: een? - Blz. 239: blijkens hs. en stijl veel vroeger geschreven vers. - Blz.
240. reg. 14. blind var. dor. Blz. 241, reg. I in vreeze(n) var. bedremmeld. Blz. 242.
Tweede bewerking met var. - Blz. 243-5. Afschriften, 2 en vooral 3 nog bewerkt. Blz. 243, reg. I v.o. nu mijn schat, mijn var. zoo mijn zeker eigen. - Blz. 244, reg. 5
v.b. getinte var. getilde. - Reg. 7 v.b. vochtig-koele var. vocht-gekneusde. Reg. 12
v.b. verzadiging var. uitstroomingen. - Blz. 245, reg. 1 v.b. Ik keer mij toe var. O,
toegewend en Keer, keer u toe! - Reg. 2 v.b. dit var. uw. - Reg. 4 v.b. verduren var.
bejeegnen. - Blz. 245 reg. 7 en 8 een folter zonder rust of duur / loopt van mijn
schouders naar beneden. - Blz. 246, 247. Veranda is in hs. genummerd: I. Boven
blz. 248 staat: ‘op 2 na laatste?’, boven 249: ‘op een na 't laatste, dan de
catastrophale erkentenis en afscheid.’ Zelfde katern bevat kladden Recks I, Nos.
2, 3 en 4, in hs. met dezelfde cijfers genummerd, alsmede klad Arioso (Reeks XII,
8). Het is mogelijk dat wij in de genoemde verzen een reeks hebben, beginnend
met ‘Veranda’, voortzettend met de verzen 2, 3 en 4 uit Reeks I, en eindigend met
Blz. 248 en Blz. 374 van Reeks VI en No. I (Arioso) van Reeks XII. Aan de
omschrijving van het slotvers boven Blz. 374 zou echter ook Reeks IV, blz. 291
kunnen beantwoorden. - Blz. 246-7. Eerste 12 regels afschrift, rest vroeger afschrift
in zelfde katern. - Blz. 247, reg. 3 en 4 v.b. vluchtten in hs. met één t (hetgeen bij
L. niet uitsluit dat tt bedoeld was). - Stierven boven expirer; vóór expirer een als te
leesbare krabbel waarvoor zwijmlend. Stierven als latere lezing sluit zwijmlend te
uit. - Twee katernen schoolschrift, uit Reeks VI, met inliggende blaadjes. Nos. 1-3
saamhorig, met enige gapingen afgeschreven en daarna nog sterk bewerkt, vooral
het derde. - Blz. 248 reg. 7 v.b. onaf-
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scheidelijke var. onvermijdelijke. - Reg. 6 v.o. in hs. potlood, hier ter verduidelijking
ingevoegd. - Reg. 4 v.o. naderenden var. onbegrepen. - Blz. 249, reg. 7 v.b. zieleleed
var. folterleed. - Reg. 16 v.b. klauw der var. kromme, - Reg. 13 v.o. var. in lach van
toegezinde monden. - Reg. 8 v.o. voor zich doen var. stille doen. - Blz. 252, reg. 3
v.o. wentelingen var. cirkelingen. - Blz. 253. Hoewel met varianten definitievelezing,
waarboven ‘ne varietur’ staat. - Blz. 254, reg. 2 v.o. boven liefdes diepst: 's levens
voos.

II
Blz. 256, reg 3. met achteloos var. zonder. Reg. 11 nieuwe var. schietende, stekende.
- Reg. 6 v.o. toefde een oogenblik var. liet het voorbijgaan. - Blz. 257. reg. 3 bleek
var. stil. - Reg. 9 v.b. knippend var. achtslaand. - Reg. 12 vreezen var. angsten. Reg. 15 v.b. groote var. moeë. - Blz. 258, reg. 12 overdracht var. overgang. - Reg.
13. oneindigheid var. eeuwigheid.

III
Blz. 261. Schoon Afschrift. - Blz. 262. reg. 4 v.b. wakkre en reg. 16 terwijl met potlood
doorgeschrapt. Van 263 ‘In winteravondkou’ tot en met 273: ‘Gerimpelde reinette’
op losse blaadjes in de na de vorige uitgave gevonden enveloppe. - Blz. 263, reg.
1 kou var. grauw. - Blz. 270, reg. 6 v.b. herfst met var. najaars. Blz. 271, reg. 9. v.b.
stug, var. gluipsch.

IV
Zie Reeks III, begin. Kaftloos ongelinieerd schoolschrift met een menigte van
inliggende blaadjes en stukjes papier. Nos. 1-3 door L. zelf aldus genummerd,
bestemd voor een reeks die volgens een correspondente ‘Exotisch’ had moeten
heten. Klad van No. 2, 3 en van blz. 234 op aankondiging van Oct. '15. - Blz. 279-282.
Sommige delen met hier en daar talrijke varianten. Enkele van deze: Blz. 279, reg.
2 v.b. wijkend var. zwijmend. - Reg. 16 v.o. var. in het fluweel en het verguld. - Reg.
3 v.o. var. andere perk en akkerpalen. - Reg. 1 v.o. iets var. rust - Blz. 281, reg. 11
v.o.
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't onbehagelijk var. het onvormelijk. - Reg. 10 v.o. strakke herstelde var.: zware;
reg. 9 v.o. zware doorgestreept. - In No. 2 zijn doorgeschrapt: blz. 280 reg. 10 en
11 v.o.; reg. 3 v.o. vergeten. Reg. 11 v.b. over de hellingen; reg. 11 en 12 v.b.; reg.
3 v.o. Blz. 283. Vrij gevorderde lezing met gapingen en varianten. Blz. 283, reg. 6
v.b. gevormde var. gekleurde getinte gekante. - Reg. 9 v.b. gebleekten var.
gebleekten nu voor gebleekt nu? - Reg. 11 v.b. rillende var. deerlijk, weerloos,
huiverend. - Reg. 15 v.b. de zachte plant var. de jonge plant, al de plant. - Blz. 285,
reg. 1 v.b. O dood vlies var. O blind oog, of Gedoofd oog. - Reg. 2 v.b. kreet var.
gil. - Reg. 11 v.b. verduisterde var. omstrengelde. Geen spoor van mogelijk vervolg.
- Voor tweede helft zie blz. 309. - Blz. 287. Aanleiding tot dit gedicht, in L. 's laatste
plan bestemd om een afdeling te vormen, was een stukje (met reproductie) over
een kostbaar Japans theekopje - ‘cha wan’ is theekopje - in ‘The Studio’ van Aug.
1918. Hieruit: ‘In these iridescent bubblelike marks that seem to come and go in the
profound purplish silence of the past and future, the evanescence of life is suggested.’
‘The glaze stops at a short distance from the bottom, where the lustreless dark
pottery, with a texture like that of silk crape, remains exposed.’ ‘The ecstasy of
cha-no-yu, an institution or cult in which the drinking of the tea is merely a means
of helping us to realize truth and beauty amid the sordid facts of our existence, and
to see ourselves in right proportion to the infinite’. Tekst fragmentarisch en bij
gedeelten met talrijke varianten. De eerste 8 regels door de dichter op 6 Dec. 1922
voor een tentoonstelling gezonden. Blz. 287, reg. 9 v.b. vol en veeg licht
doorgeschrapt. - Reg. 12 v.b. grommelende var. stommelende, onvoldragen. - Reg.
5 v.o. kentertil var. met een til. - Reg. 1 v.o. geknikte var. geknakte gebroken. - Blz.
288, reg. 13 v.b. rijt var. leidt. - Reg. 10 v.o. met een verholen oogopslag var.
verholen of met oogopslag. - Reg. 1 v.o. peinzend var. proevend. - Blz. 289,
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reg. 9 v.o. doorstroomde var. bezielde. - Reg. 8 v.o. omvangen var. ontvangen. Blz. 291. Tegen het slot zwaar bewerkt afschrift. Motto uit Vergilius' Aeneis. - Blz.
292. Na reg. 1 v.o. volgt de schets van nog een andere strofe:
dan stort het op den mond den stroeven
en de gebleven bitterheid
na moet proeven

- Blz. 291, reg. 1 v.o. sleept var. veegt. - Blz. 292, reg. 12 tot 5 v.o. talrijke var.
Laatste strofe: uit vroeger klad. - Blz. 293. Eerste gedicht uit Reeks XII. Zwarte
Portefeuille op dubbel blaadje. Blz. 294, reg. 4 v.o. o hooggewelfde var. welft u, o
hooge. Nadat L. ‘Arioso’ aan fr. van Lennep ter compositie gestuurd had, schrapte
hij in eigen ex. de volgende woorden rood door: reg. 1 v.b., ondoordrongen; reg. 2
v.b. lokkingen; reg. 4 v.b. gedragen; reg. 7 v.b., tegen al; reg. 8 v.b., leeg en doelloos;
reg. 11 v.b. roerselen; reg. 13 v.b. voos en zonder zin is; reg. 14 v.b. der menschen
toedoen; reg. 15 v.b. opgaan en ijvren; reg. 6 v.o. aanhangen; reg. 4 v.o. weelde;
reg. 3 v.o. het hartsap - Blz. 294, reg. 2 v.b. vredig; reg. 3 v.b. heilig. Deze
doorschrappingen betekenen niet dat L. al deze woorden inderdaad verworpen zou
hebben. - Blz. 295. Schoon afschr. op katerntje. Tussen strofe 4 en 5 hadden nog
2 andere strofen moeten komen. Kladden op aankondiging van 23 Mei 1918. Daaruit
aan te vullen waren blz. 295, reg. 8 v.b. tot in purperen groepen ordenend geschikt
en Reg. 5 v.o. met: de weergalooze pracht van hunnen sier. - Blz. 296. Nog ietwat
bewerkt afschrift, behalve str. 13-16, die uit voor de laatste bewerking klaargelegde
blaadjes genomen zijn. Nezahualcoyotl: beroemd oud-Mexikaans keizer. - Blz. 301.
Getild uit Reeks III. Bij de kladden: stukje uit Berl. Tageblatt van 9 Oct. 1924 over
Turkse muziek, ook fluitmuziek van herders. Schetsfragm. op
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env. 7 Oct. 1924. Tot blz. 301, reg. 15 v.b., en laatste 6 regels schoon afschr. Rest
uit klein katerntje, ten dele afschrift, ten dele schets. Blz. 303, reg. 13-12 v.o. uit een
aantal bloknootblaadjes. - Blz. 303, reg. 6 v.o. tot Blz. 304, reg. 1 v.b.: uit latere
bewerking op grauw blaadje postpapier. Op bloknootbl. ook nog:
en opeens den hemel in
rechtuit dan, onomgebogen
triumfeerend in den hoogen
met al moeite overwinnen
boven boven zinnen
enkel glans en helderheid

en
o welke mond
blaast hier zulke in het rond,
melding van een hart dat kwijnt
onder al dat menschelijk schijnt,
van een onvervuld verlangen
in de wijzen opgevangen,
ziel die uiting heeft
en zich zelve weer beleeft.

Behalve in begin en slot talrijke varianten. Blz. 301, reg. 10 v.b. korstig
potlood-varianten: broze en korrelend.

Schetsen en fragmenten
Reeks III
Blz. 305-541. Blz. 306. De trekvogels: wilde ganzen waarschijnlijk. Ten dele schets,
ten dele uitgewerkte lezing met var. Het slot geheel schets. Boven gave lez. blz.
306, reg. 4-8 v.b.: en duizend dingen die een leven schijnen. Onder die 4 regels, in
blauw: vindt in een stil gedicht zichzelve weer. - Reg. 14 v.b. vervulling
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var. voldoening voltooiing. - Blz. 308 behoort ineens door te lopen van 306 en 307;
zij zijn éen gedicht. - Reg. 8 v.b. in blauw hiernaast: onzaalge zaligheid. - Op de
rest van het blaadje: zoo bergt het ruwe in zich een geluk. - Blz, 309, reg. 6 v.o. half
var. nauw. - Schets aan rand klad voor Blz. 310. - Blz. 311 en 313. Schetsen 2e of
3e lezing, door elkaar op zelfde blaadjes. Blz. 311, reg. 3 en 4 v.b. over de en als
in, in hs. doorgeschrapt maar hier voor het begrip ingevoegd. - Blz. 313, tussen reg.
5 en 6 v.b. moesten nog enige verzen komen. - Reg. 5 v.b. kimmen of kimme? Blz. 314 bijna voltooid afschrift. - Blz. 314, reg. 8 v.b. en var. hun. - Blz. 315. Schets;
volgorde deel 2 en 3 onzeker. Na blz. 315, reg. 18 v.b. open plek waarin met potl.:
O hoogst geluk als het is weggebracht. - Blz. 316, reg. 13 v.b. in tweeën geschreven.
- Blz. 317. Schets. Blz. 317 reg. 4 v.b. zwellend var. toeroepend. - Reg. 13 v.b.
teeder var. sierlijk. - Blz. 318, reg. 9 v.b. lacrymae rer. herinnering aan Vergilius:
‘sunt lacrimae rerum, mentem mortalia tangunt.’ - Blz. 318 enz. Schetsen op snippers.
- Blz. 319. Afschrift schets. - Blz. 320. Schets 3e lezing. - Blz. 320, reg. 4 v.b. streng
var. groot. - Reg. 7 v.b. bevangen var. bewogen. - Reg. 9 v.o. zich var. 't al. - Blz.
322. Schets voor gedicht in 4 afd. aldus aangeduid: ‘1, vlonder; 2, voeten; 3, vers;
4, verlaten vlonder.’ - Blz. 323, na reg. 1 v.b. in blauw: en wonderen van maat en
rythme. - Blz. 324. 2e schets. - Begin 2e lezing, rest krabbels voor gedicht over de
grijsaard bij Borel (‘Wu Wei’ in ‘Wijsheid en Schoonheid uit China’) die zijn peinzen
naar zee ‘siao’, zweven noemde. Blz. 324, reg. 17 v.b. niet doen, betekenis van ‘wu
wei’. -

Reeks IV
Blz. 326. 1e helft 3e lez. 2e helft schoon afschrift. Blz. 326, reg. 13 v.o. verheerlijking
var. verbazing. - Blz. 327, reg. 3 v.b. in de gaping doorgeschrapt: deelen. - Blz. 328.
Tot en met winter-
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woud afschrift, verder schets met tussenvoeging van andere schetspassages. - Blz.
330-341. Schetsen op losse papiertjes. - Blz. 335. Zie Reeks VIII. - Blz. 337, reg.
11 v.b. zij misschien: hij. - Blz. 342. Schets lang gedicht. Herhalingen zijn weggelaten,
wijder uiteenstaande woorden naar elkander toe geschikt. - Blz. 346. Schetsachtig
afschrift op aankondiging van 14 Juni' or en 25 Mei '05. Enkele woorden later
ingevoegd. - Blz. 347. Op brief 1916 of '17. - Blz. 347, reg. 1 v.b. zij: de roos. Motief:
‘Vires easdem, quae Pergami olim, modo obtinet rosa.'’ Herbert van Cherbury. De
Veritate 5.

Reeks V
Blz. 348. Eerst schoon afschrift, daarna vroegere bewerking en schets. Blz. 350-361.
Fragmenten en schetsen. - Bijgevoegd: blz. 356, reg. 7 v.b.: niets levends!! - Blz.
361, reg. 5. Bij variant 1ste reg.: doordat de wind is gaan liggen en: menschelijk
leven.-

Reeks VI
Met inbegrip van Blz. 274 vier blijkbaar saamhorige gedichten in hier en daar zwaar
bewerkt afschrift, en ten dele nog schets. Blz. 363, reg. 4 v.b. hemel var. zolder. Blz. 367-72. Schetsen. Blz. 367, reg. 7 v.b. keuren niet geheel zeker. Slot blz. 370
ietwat in elkaar geschikt. - Blz. 373. Blijkbaar, oorspronkelijk als No. 4 van ‘Handen’
bedoeld. Eerste 12 reg. afschrift, reg. 13-17 uit kladden in andere groep, rest op
zelfde papier als reg. 1-12. Blz. 374. Grotendeels soms onzekere schets. - Blz. 374,
reg. 7 v.b. later ingeschreven; en in reg. 20 had daarna misschien om moeten
worden? - Reg. 5 v.o. enige regel van 6e strofe. - Blz. 375, reg. 5-9 v.b. opzij van
reg. 1-2 geschetst, kunnen als vervanging daarvan bedoeld zijn. Tekst geeft reg. 3
en 4 van deze strofen in volgorde hs. Van wege het rijmschema zouden zij ook
verwisseld kunnen worden. - Blz. 376. Schets lang gedicht, ten
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dele op aankond. eind 1920, in talrijke onverbonden brokken. Volgorde tekst berust
op innerlijke samenhang, sleutelwoorden en derg., maar is niet zeker. - Blz. 380-383
Schetsen.

Reeks VII
Fragm. van twee bijeenhorende verzen. 14 regels afschr., rest bewerkte 2e lezing.
Blz. 384, reg. 1, 2 v.o. Vroeger slot? - Blz. 386. Schets gedicht over sledetocht op
envelop van Nov. 1922. - Blz. 388-394. Schetsen. - Blz. 390, 391. Schetsen van
een gedicht over een terugzien naar het verleden onder een dans. - Blz. 395. 1e
helft afschrift met var.; rest bewerkte vroegere lezing en schets. - Blz. 396. Idem,
volgorde 2e helft naar sleutelwoorden. - Blz. 396, reg 2 v.o. zwerk: onzeker. - Blz.
397-402. Schetsen; 400 (Hitte) - 402 uit Reisgids (1920) voor de Harz. Zijdelings
onder blz. 400: van vrouwen ook. - Blz. 403-406. Schetsen. - Blz. 405 en 407. Latere
lezingen met var. Blz. 407, reg. 2 v.o. ging God om var. stond God.

Reeks VIII
Blz. 408-424. Schetsen of bewerkte vroege en verdere lezingen. - Blz. 414, reg. 3
v.o. na jonge onduidelijk woord: schuchter? - Blz. 421, reg. 7 v.o. tussen mij, mij,
mij enige afstand. - Blz. 423. Volgorde niet geheel zeker. - Blz. 425. Schoon,
waarschijnlijk vrij oud afschrift met, vooral in str. 2, enkele varianten. In strofe 1 zijn
peinzen mijmring wanneer doorgeschrapt. Blz. 426, reg. 7 v.b. als var. de -. Blz.
427-8. Schets en 2e lezing. Volgorde en tekst hier en daar onzeker. - Blz. 429-438.
Schetsen of tweede en verdere lezingen. - Blz. 429. Zie Reeks IV Blz. 335. - Blz.
430 (O rijkdom) in een bundeltje snippers waarbij uitknipsel van Jan. '25. Hiertussen
ook klad van Tijdens mijn Leven (blz. 234). - Blz. 438, reg. 8-6 v.o. in zwart en blauw
potl. onder voorafgaande strofe.
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Reeks IX
Blz. 439. Een enigermate bewerkt afschrift. - Blz. 439-448. Schetsen en bewerkingen.
- Blz. 441, reg 13 v.b. vagen niet vlagen. - Blz. 442, reg. 1 v.b.M.M.: Matthijs Maris.
- Brokstukken van Blz. 450-51 horen bij elkaar en gaan uit van het eerste. - Blz.
452-456. Tweede schets. Talrijke woorden weggelaten, andere tot elkaar geschikt.
- Blz. 453, reg. 11 v.o. bij welverzwegene aant.: act. - Blz. 457-9. Schets, de volgorde
van welks delen vrij duidelijk is, maar minder die van het geheel. - Blz. 460. Afschr.
met bewerkingen, vooral tegen eind. - Blz. 461, reg. 11 v.b. Als een nieuw gebeuren
var. In nieuwe kleuren. - Blz. 461, 2 reg. v.o. en de rest schijnen als brokstukken
van het gedicht bedoeld. - Blz. 463. Potloodkrabbel tussen de handschriftbladzijden
van Blz. 460-3. Naar een verhaal over Platoon's laatste dag.

Reeks X
Blz. 464-478. Bewerkte afschr. en schetsen. - Blz. 470, reg. 3 v.b. oorspronkelijk
Uit moeder-oogen groot bezien. - Blz. 471, lezing, of althans volgorde onzeker. Blz. 479. Afschr. schets op envelop van Nov. '20. - Blz. 480. Afschr. met gapingen.
- Blz. 482. Afschr. met bewerkingen en var. op aankond. van April '08 tot blz. 483
reg. 7 v.o. Voortzetting gedicht: latere fragmentarische bewerking.

Reeks XI
No. 1 en 2, door L. zelf aldus genummerd. Boven voorlaatst afschr. begin 1 staat:
‘in 1 het licht geheel, in 2 gebroken in zijn kleuren.’ Een klad van 1 ziet er oud uit,
maar vroege schets van 1 op envelop van 1918. In beide gedichten een
overeenkomstige schets-passage opgegeven en door kortere schets vervangen.
De vroegere schetsen volgen hier op de hoofdtekst. - Blz. 485,
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schoon afschr. tot na allengs op reg. 16 v.b. Daarna tot en met blz. 486, reg. 14 v.b.
voorlaatste lezing. Rest bewerkt vroeger afschrift of schets. - Blz. 485, reg. 11 v.o.
de blinden var. het dichte. - Blz. 486, reg. 17 v.b. langzaam var. lijnen. - Blz. 487,
reg. 13-18 v.b. latere potlood-invoeging met var.; na reg. 15 v.o. nog: en ginds van
hen de schurk, de mensch. - No. 2. Sterk bewerkt afschr. met schetspassages. Blz. 490, reg. 1 v.b. ‘Balanje, sorne kwintië!’ Na veel navraag bleken mij deze zinloze
woorden afkomstig van een blijkbaar gehoord en uit het geheugen onjuist opgetekend
Pools Uhlanenlied uit een van de opstanden van 75 of 100 jaar geleden: Tam na
bloniu kwitnie kwiecie; letterl.: ‘daar op het veld de bloem bloeit.’ Aantekening op
schetspapier: ‘een feest van snelheid over de sneeuw met de witte gevlekte sierlijke
barzois, het gedrag der bomen en aan de kant, paarden, de lucht, enz. en een feest
in de ziel, versnelde hartklop, gedachten van ongekende pracht, veelheid en luister
en transcendentie duizelende hoogte. Werveling dansende reien rust en dan een
schrik, hort.’

Reeks XII
De twee eerste gedichten: zie Gemengde Verzen. - Blz. 495, (Carillon) Reg. 1.
Afschr. in katern Kerstmis '19. - Blz. 495. Op aank. 11 Aug. '14. - Blz. 496. Schetsen.
- Blz. 497-50, env. Dec. '15. Blz. 497, reg. 7 v.b. wenschgebeuren: eu onzeker Blz. 498. Schetsen. - Blz. 499, (Overzet), env. 29 Juli '18. - Blz. 501. Fragm. en
schetsen voor reeks. - Blz. 503 (Lippen). Schets op brief 10 Maart '16. - Blz. 503.
Schetsen, twee op papiertjes in de env. van 29 Juli '18. - Blz. 504. Afschr. op zelfde
papier, het 2e uit schoolcijferboekje van 1892-93. - Blz. 505. Afgeschreven schets.
- Blz. 506-7. Alle op aankond. 12 Sept. 1903. - Blz. 506. Nog min of meer schets
met var. - Blz. 507 (Dan in). Fragm. van een vertaling van Ronsard-sonnet. - Blz.
508. Schets in paars potl.
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op losse blaadjes. Volgorde der verschillende fragm. onzeker, maar in tekst wellicht
vrij betrouwbaar vastgesteld. Enkele schetsfragmenten niet ondergebracht. - Blz.
512. Schetsen.

Reeks XIII
Blz. 513. Afschr. Reg. 8 v.b. Het is var. niet dan. - Reg. 10 v.b. een var. wil. - Blz.
513 (Wij weten) en 514. 2e bew. - Blz. 515-517. Schetsen. - Blz. 518. Onvoltooid
uitvoerig gedicht ten dele nog in schets. - Blz. 518, reg. 7 v.b. vloeiend-zacht met
krijt doorgeschrapt. - Reg. 15 v.b. var. hij voelt in onzen slaap ontloken. - Blz. 519,
reg. 11 v.b. die onze voeten smoorde (hs.: smoorden) var. die onze voeten
schoorden. - Blz. 523-535. Schetsen uit rest van de bloknoots. - Blz. 529 (Sneeuw).
Onder titel ‘Sneeuw’ ook: onbezoedeld van het leven / van woorden, van gedachten.
- Blz. 532 (Mijn huis). Uit blokn. Paschen '24. Aant.: het huis de haute fantaisie en
mooi van taal en val. - Blz. 532, reg. 2 v.b. kleenverlicht: niet anders leesbaar.

Reeks XIV
Blz. 537. reg. 2. een var. als. - Reg. 4 v.o. uit var. van. Blz. 538. 2 v.o. op en neder
met potlood doorgekrast. - Blz. 539. reg. 3 v.b. reg. 7 zwoele lei-blauwe var. hijgende.
- Blz. 540. reg. 1 haar denken var. het denken (2 maal). - Blz. 541, reg. 5 met var.
en voelt. Reg. 4 v.o. alleen var. tevreên.
Blz. 542-571. ‘OOSTERSCH IV’ Een deel hiervan staat in het 5e schrift of op daarin
liggende losse bladen geschreven. Van de rest - alles in één env. bijeen - zijn
sommige onvoltooid of zelfs brokstuk, andere in enkele der beste handschriften van
de nalatenschap beschikbaar en blijkbaar alleen niet vroeger gedrukt omdat zij tot
nog onvoltooide reeksen behoorden. De verschillende nummeringen van deze
verzen beginnen met de 2 eerste
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verzen van ‘Oostersch II’. ‘Oostersch IV’ is ten dele aan dit laatste, voor de rest aan
‘Oostersch III’ gelijktijdig.
I. - Blz. 556. Zij schoof en Bewogen vlakte: de dichter scheen deze twee strofen
saamhorig, maar niet als één gedicht te beschouwen. Met de 2 eerste verzen van
‘Oostersch II’ uit volkomen gaaf afschrift. - Blz. 546-47. Nos. 3 en 4 vroeger afschr.
dan 1 en 2. - Blz. 546, reg. 10 v.b. trotsche worp var. opstand trotsch. - Reg. 12 v.b.
tussen en en balans in potl.: troon. - Blz. 548. Zij stond en oliede: Uit kladjes blijkt
dat L. voor dit vers aan de titel ‘De Spiegel’ gedacht had. Aantekening: ‘zij weet niet
noch bevroedt de rijkdom van de gaven, het werk in haar voleindigd tot een
ongehinderde volkomenhied, de bedoeling van al dit, - trillend aan het oppervlak
tot doorbrekens toe. - En, laatste gave en culminatie, schat bij al de rijkdom een
bedeesdheid en een vreezen aanvallig, gebukt onder dit als een zware last’. - Blz.
548, Reg. 7 v.b. Onzekere lezing. Var. onder het oppervlak van golvingen beslopen.
Bedoeld zijn blijkens vroegere lezing spierbewegingen. - Blz. 549, reg 1 v.b. en vlg.
Een mond, die vaag: Begonnen in 1921 of '22 en waarschijnlijk eigen gedicht; tussen
Oosterse gedichten op vast blad van 5e schrift. - Blz. 550. O Brug: eerste strofe
motto 1e uitg. ‘Oostersch II’. Tekst 2e strofe in zelfde katern als de meeste andere
voorafgaande verzen van ‘Oostersch IV’. Volgens inhoudsopgave 1e uitg. eigen
gedicht. - Blz. 551. En Asrafel. Eerste 20 reg. van 1 afgeschreven, maar zwaar
bewerkt. Vanaf reg. 21 uit nog niet overgeschreven voortzetting. Nos. 2 en 3 schone
afschriften, 2 met enkele varianten. Blijkens aantekening houdt de Asrafel-voorstelling
verband met Shakespeare's Ariel. Uit It. reisaantekening (1921 of '22): Soracte - En
Asrafel de Seraf/stil en ontzonken. - Blz. 551, reg. 16 en 17 v.b. in gaping vroeger:
Elken adem vangt/de machtige welving. - Reg. 2 v.o. volle var. heilige. - Variant bij
2e helft van 1: zie ‘Oostersch IV’, blz. 571.
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II. - Blz. 558, reg. 8 v.b. het hapert var. na hangt het. - Blz. 557, 58, 59. De mokkend,
Ik ben, Zoek heil en heul: alle drie in 5e schrift. - III. - Blz. 561, reg. 1 v.b. Zij hangen:
een (laatste?) van 3 schetsen. - Blz. 562 en vlg. Zij, die de rozen. Tekst uit bloknoot.
Brokstukjes op twee kladden met Oosterse fragmenten. - Blz. 563. Een valk: over
een gekooide valk. Aanleiding: ‘Habitué à vivre à des hauteurs inaccessibles et dont
rien ne trouble la sérénité, le faucon au milieu des bruits et des tableaux changeants
de la maison, vit dans une terreur de chaque instant.’ Alleen eerste vier regels in
gaaf afschrift. - Reg. 5 v.b. var. heimelijkheid kent er enz. - Reg. 8 v.b. donkre var.
purpren of koele. - Reg. 9 v.b. grootoogig var. holoogig. - Reg. 1 v.o. moedeloosheid
var. moedelooze geest. Op zelfde blaadje: de verten liggen als biddende voorover.
- Blz. 564, reg. 1 v.b. en vlg. En welke weifelende geest. Tot en met vertwijfelen in
reg. 5 v.b. gaaf afschrift, rest daaraan voorafgaande lezing. In later weer opgegeven
schikking volgde dit gedicht op Uw voeten zijn. - Blz. 564, reg. 12 v.b. vroeger in
gaping: het donkere. - Reg. 14 v.b. vroeger in gaping: de liefdenood, het enz. - Reg.
17 v.b. bedoelen potl. - Reg. 9 v.o. vroeger in gaping hun aller. - Reg. 5 v.o. lichtend
door poren in potl. Vroeger: die loerde en doorscheen door de poren - Reg. 4 en 3
v.o. vroeger: tot deze capiteusen wijn waarvan wij nimmer nuchter zijn. Vroeger
ontwerp voor variant van de voorafgaande passage:
waar stond de stoel, waaraan zij ontsprongen
waar was de wieg bereid
en dan, waarheen, waarheen geleid
naar welke evening gericht
met welk vervullen
in deze mijne wereld, enz.

- Blz. 565, reg. 2 v.o. teeken var. raadselteeken. Blz. 566-8 zijn schetsen of
ontwerpen met varianten tussen en bij verzen en

J.H. Leopold, Verzameld werk

679
fragm. van ‘Oostersch II’ en ‘III’. - Blz. 566, reg. 6 v.b. gewekte niet gewiekte. - Blz.
567. reg. 5 en 6 v.b. (naar Homèros) uit latere afdeling. - Blz. 569, los blaadje in het
boek waaruit veel van ‘Oostersch III’ bewerkt is. - Reg. 2 v.b. var. die altijd met een
voos (dom) en bestudeerd. - Reg. 4 v.b. ook zelf var. dan nog. - Bez. 570 a: zie
aant. bij Zij stond en oliede, blz. 548 en bij En Asrafel, blz. 551.
Er zijn meer dan vijfentwintig jaren verlopen, sinds ik de eerste druk van de
‘Verzamelde Verzen’ van J.H. Leopold afsloot. Nu ik het deze tweede doe, heb ik
aan de voorafgaande beschouwingen slechts weinig toe te voegen.
In de eerste plaats is dit de ietwat andere opvolging der verzen, nu ik besloten
had, dat tezamen al die verzen afzonderlijk gedrukt zouden worden, die in de vorige
druk tussen de talloze andere schetsen en fragmenten in gegeven waren. Men vindt
deze Verzen en Fragmenten, nu onmiddellijk als tweede deel volgend op het eerste
deel daarvan, die de dichter in blauw omslag alreeds voor de bundel klaargelegd
had.
Op deze ‘Gemengde Verzen’ volgen nu, eerst de ‘Schetsen en Fragmenten’,
daarna de afdeling ‘Oostersch IV’, die zelf weer uit drie delen bestaat. Afdeling I
bevat die verzen die, als ‘Oostersch I’, met enige zekerheid verbeeldingen van
voornamelijk des dichters eigen zieleleven zijn. De verzen van Afdeling II daar
tegenover zijn veel duidelijker als bewerkingen of vertalingen te onderscheiden.
Afdeling III, ten slotte, bevat goeddeels de verzen, die tot dezelfde soort als Afdeling
II behoren, maar in veel fragmentarischer staat verkeren.
In de tweede plaats is dit de kleine groep gedichten en fragmenten, die mij niet
samen met de hele hoeveelheid van Leopold's literaire nalatenschap overhandigd
is, en mij na het over-
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lijden van zijn neef, Mr R.I. Leopold, ter hand gesteld werd. Klaarblijkelijk is een
groepje papieren uit een der enveloppen gegleden en achter de boeken geraakt,
waar zij eerst na Mr Leopold's dood teruggevonden zijn. De ene helft vindt men van
Blz. 263 tot 273 van de ‘ Gemengde Verzen’, de andere helft als Reeks XIV der
‘Schetsen en Fragmenten’.
Ten derde. Nog drie dingen wil ik hier opmerken. De éerste Reeks VIII moet Reeks
VII luiden. - Blz. 309 (Is het wel niet) is nú geheel als afzonderlijk gedicht gedrukt,
maar het staat op éen bladzij, het eerste woord met hoofdletters, op het papier,
waarop blz. 283 (In dezen tuin) begint. In de vorige uitgave (blz. 175, No. 6) gaf ik
hen als éen, alleen door de hoofdletters (IK) van het tweede gescheiden gedicht.
Het is beter, die lezing in zoverre te handhaven, dat de twee gedichten elkander
onmiddellijk volgen. - De op bladzij 306, 307 en 308 gedrukte verzen vormen tezamen
een en het zelfde gedicht. In duizend, achteraf gedrukte exemplaren van deze
uitgave zal men deze wijzigingen aangebracht vinden.
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II
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Vroege gedichten
Deze eerste afdeling van Leopold's Verzameld Werk II bestaat uit drie gedeelten.
Het eerste is een in een in donker-rood leer gebonden schrift van dik papier, en
bestemd geweest voor de jonge vrouw, uit wier bezit het, na haar, zeer veel later
plaats hebbende dood, dank zij een van haar zoons, bij mij zijn intrede gemaakt
heeft. (Voorin draagt het, onder een korte opdracht, de datum Januari 1887.) Het
eerste, vier-regelige versje ligt tevens in de literaire nalatenschap. Zij is keurig
geschreven en heeft maar éen verbetering.
De tweede afdeling, van Idylle tot en met Ontwerp, staat in een blauw schoolschrift.
Buiten, op het etiket, heeft de dichter zijn naam geschreven. Het eerste vers, Idylle,
draagt de dagtekening Juli '87, het tweede, Ploutoon, die van November 1887. Idylle,
en een iets later vers, Caligula's Dood, hebben vrij veel verbeteringen. Op het vers
Zomernacht heb ik in dit boek onmiddellijk laten volgen De Parel van Toledo, dat
hier in het manuscript tussen in lag. Aan de achterkant van dit papier is, in potlood,
het proza-origineel van de Fransman Prosper Mérimée te lezen. Ontwerp heb ik
het laatste stuk van deze afdeling genoemd. Op twee plaatsen heb ik het niet goed
kunnen lezen. Ook tegen het slot is het niet geheel zeker, of de volgorde precies
de juiste is. Achter op dit papier vindt men een lezing van Sappho's Maangedicht.
De derde afdeling, Er komt mij in den zin onder dit woelen, tot Nu lentent de lucht,
staat gedeeltelijk in het zelfde schrift als de tweede afdeling, gedeeltelijk op een
hoeveelheid blaadjes, die blijkens de keerzijde van de Nijmeegse Cricket-en
Voetbalclub ‘Vitesse’ afkomstig waren, waarvan Leopold's broer president was. Het
laatste gedicht in het blauwe schrift is Madelon 1-6 geweest, dat óok onder de losse
blaadjes ligt. Tussen deze vindt men ook ‘er is in donkerte een flauw afschijnen’,
dat men als tweedevan de Zes Christus-Verzen in de eerste afdeling van ‘Verzen
I’
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aantreft. Het laatste vers van deze Vroege Gedichten, het reeds genoemde ‘Nu
lentent de lucht, lentent wit,’ doet aan het eerste der Zes Christus-Verzen denken,
dat blijkbaar een definitieve lezing van het vroegere en langere gedicht is.
Het vers van Aanhangsel is niet door mij met het origineel vergeleken, maar naar
een door Mevrouw A. Schalk wijk-Kan te Rotterdam, uit haar poezie-album
overgenomen copy afgedrukt. De Heer Garmt Stuiveling meende op het origineel,
dank zij familie-betrekkingen, de hand te kunnen leggen, maar is daarin blijkbaar
niet geslaagd.

Verhalen uit Homerus
Van de vijf Verhalen van Homerus is éen verhaal uit de Ilias, getiteld De
Wapenmaking, een bezoek van Thetis aan Hephaistos, op losse papieren en
waarschijnlijk oorspronkelijk voor de druk bestemd geweest. De vier andere komen
uit de Odyssee, en dragen de gezamenlijke titel van Alkinoosverhalen. In de eerste
jaren van zijn leeraarschap aan het Gymnasium te Rotterdam heeft Leopold de
gewoonte gehad, sommige op school te behandelen boeken uit Homèros op een
zeer aparte manier vooraf in Nederlandse verzen te vertalen, en die bij de lezing in
de klasse voor te lezen. Hij bracht hen op die wijze dichterbij zijn gehoor, dan het
hem mondeling of door een prozavertaling mogelijk geweest ware.
Leopold's vertaalwijze onderscheidt zich voornamelijk op drie manieren van de
gewone. In de eerste plaats door de verzen waarin hij hen gaf. Die doen weliswaar
aan hexameters denken, maar zeer dikwijls zijn zij veel vrijer dan dezen, hetgeen
zich met name in het verschil van regellengte openbaart. In de tweede plaats door
hun woordkeuze, en de woordplaats in het zinsverband. Zij trachten zo dicht als
Leopold kon bij de Griekse te blijven. Men diene dit goed in het oog te houden,
wanneer men
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de verzen als Nederlandse verzen in een Nederlandse zinsbouw zou willen lezen.
In de derde plaats door het gebruik van de Griekse vorm der eigennamen. Gehéel
consequent was de dichter ook hierin niet. Waar hij de Latijnse vorm van een woord
gebruikte, heb ik die door de Griekse vervangen. In deze eerste uitgave der Verhalen
van Homèros zal men bijvoorbeeld niet het gebruikte daemon, maar het Griekse
daimoon gedrukt vinden. Op vele plaatsen had Leopold verder een ander woord,
of andere woorden boven het oorspronkelijke geschreven. In den regel, heb ik, als
uitgever, het latere woord boven het vroegere de voorkeur gegeven.

Drama
In de Vertalingen van de drie tragische dichters heeft Leopold zich aan zijn, en
anderer gewoonte, de verlatinisering der Griekse woorden, gehouden. Slechts heb
ik daar, ik bedoel in de fragmenten van Medea, de inconsequentie Paidagogus
vervangen door Paedagogus.

Lyriek
Bij de drie verzen tot de Delier aan het slot van het eerste gedicht uit Bacchylides,
staat déze aantekening geschreven: ‘Een lied (eigenlijk een paean) te Delos
gezongen door een koor van 7 tegen 7 uit Keos.’

Vasantasena
Het manuscript van Vasanteséna heeft enkel de ondertitel Indisch Tooneelspel /
naar de Tooneelbewerking van L. Feuchtwanger vertaald door J.H. Leopold. Op
het Regie-Exemplaar van dit stuk is een aankondiging geplakt, volgens welke de
eerste vertoning op Dinsdag 10 October 1916 plaatsgehad heeft. Een eerste inzage
van dat Regie-Exemplaar leert ons, dat nog een ander dan Lion

J.H. Leopold, Verzameld werk

685
Feuchtwanger aan Leopold de stof voor zijn Vasantaséna geleverd heeft. Dit was
- ook zijn bezit van dit boek maakt het duidelijk - J. Ph. Vogel, en wel: Het Leemen
Wagentje, Indisch Tooneelspel uit Sanskrt en Prakrt in het Nederlandsch vertaald,
en door Scheltema en Holkema's Boekhandel in 1897 te Amsterdam uitgegeven.
Zowel dank zij Vogel's tekst, als dank zij zijn talrijke aantekeningen daarbij, is
Leopold's Vasantaséna het, iets grotere, gedicht geworden, dat de lezer van deze
eerste uitgave te lezen zal krijgen.
In de tekst van het toneelspel zelf heb ik de eigennamen overal de klemtoon op
de tweede, of derde lettergreep gegeven. Ik meende, dat dit Leopold zelf
voorgezweefd had, en voor de lezer lijkt het ook een grote vergemakkelijking bij het
zeggen der verzen te zijn. Als de spelling der eigennamen geeft Leopold die van
Vogel, niet die van Feuchtwanger, die bijvoorbeeld Tscharudatta heeft, terwijl Vogel,
en zo ook Leopold, Carudatta gebruikt. Op éen plaats is Leopold zelf aan deze door
hem gevolgde regel niet trouw gebleven. Op blz. 386 namelijk, waar hij éenmaal
van Boeddha spreekt, die op alle andere plaatsen in overstemming met Vogel tot
Buddha is veranderd. De uitspraak van Tsch voor C, van oe voor u staat in het
Regie-exemplaar trouwens met vreemde hand in potlood naast die van Leopold
geschreven. Waarschijnlijker lijkt mij intussen, dat Leopold zélf dit als de juiste
uitspraak van de gebruikte eigen-namen gegeven heeft. Op twee plaatsen heeft
Leopold de lezing van Vogel gevolgd. Zij verkrijgen bij hem geen vertaling. Het
eerste is: realgar, blz. 287. Feuchtwanger geeft hier:
In Wolken stäubt der Puder von Arsen
Dir vom Gesicht.

Leopold:
het fijnst reálgar stuift van uwe wangen,

en in zijn aantekeningen zegt Vogel van het door hem dus voor
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Leopold gebruikte reálgar: ‘Het reálgar of rood arsenicum wordt, fijn gestampt, als
blanketsel gebruikt.’ Voor het tweede heeft Feuchtwanger: ‘Vasantasena, erscheint
in Baumgarten, wundervoll geschmückt’. Leopold daarentegen: ‘Vasantasena, in
het schitterend gewaad van een abhisârikâ. Leopold houdt zich aan Vogel, die in
zijn aantekeningen daarbij nog dit zegt: ‘Abhisârikâ heet een vrouw, die zich naar
een samenkomst met haar minnaar begeeft.’ Wanneer ik daarbij ook nog wijs op
Maitréya's beschrijving van Vasantaséna's paleis, bij Feuchtwanger 57 verzen, bij
Leopold daarentegen 103 verzen, de laatste gevolgd naar Vogel's uitvoerige
prozavertaling, dan zien wij hier de bewijzen, onder talrijke andere, op hoeveel
plaatsen Leopold Vogel om hulp gevraagd heeft. Men moet dan ook niet vergeten,
dat dit toneelstuk sinds 1916 stil is blijven liggen en ook van de dichter de laatste,
persoonlijke zorg voor de publicatie van het gedicht niet verkregen heeft. Het is niet
aannemelijk, dat naast Feuchtwanger ook Vogel in dat geval het volle recht niet
verkregen zou hebben, dat nu, dank zij de openbare vertoning, voornamelijk aan
Feuchtwanger toegevallen is.

Kritieken
Van de weinige Kritieken en Kritische Beschouwingen, die Leopold geschreven
heeft, kan men hun aanleiding benevens de plaats en datum van publicatie bij elk
hunner afzonderlijk lezen. Zij staan hier, achter Vasantaséna, gaan hieraan echter,
daar zij van 1899 tot 1906 geschreven zijn, wat de tijd van hun ontstaan betreft,
evenals de volgende afdeling, vooraf. Als voordeel van deze rangschikking moge
gelden, dat de twee, hetzij in versvorm, hetzij in proza gestelde delen, op deze wijze
gescheiden worden.

Geschriften van wijsheid
Deze afdeling bevat drie geschriften. Het eerste is de vertaling
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der begin-bladzijden van Spinoza's Verhandeling over de Verbetering van het
Verstand, eindigend na III, onder op bladzijde 9 van Gebhardt's uitgave van diens
Opera Omnia. Ik verkeeg haar, door bemiddeling van Dr. J.M. Jalink, van de Heer
A. Robertson te Rotterdam. Wie daarbij het aan Mientje Robertson opgedragen
Kinderpartij uit de eerste druk van Verzen, (1913, tijdschrift Nieuwe Gids 1906)
gedenkt, zal zich het vinden van dit vertoog in deze handen goed kunnen begrijpen.
Het tweede en derde zijn een herdruk van Leopold's boekjes Stoische Wijsheid
en De Tuin van Epicurus, in 1904 en 1910 te Rotterdam door W.L. en J. Brusse
uitgegeven. Op enkele plaatsen zijn hierin, naar in 's dichters handexemplaren
geschreven aan wijzingen, kleine veranderingen aangebracht.

Aanhangsel: Reis-dagboek
Als Aanhangsel is in deze uitgave van Leopold's Verzameld Werk een plaats gegeven
aan een reis-dagboek van zijn verblijf in Italie, dat met 27 Februari 1890 begint.
Weliswaar gaat hier nog een klein stukje aan vooraf, maar dit laatste is met potlood
meestal slordig of vrij slordig geschreven, en de juiste lezing is, dunkt mij, op
verschillende plaatsen niet geheel te geven. Het hier gedrukte is het, meestal met
inkt, geschreven Dagboek van 27 Februari - tijdens zijn bezoek te San Remo - tot
het einde. Daar het begin zich met beschouwingen over ‘de overgang van Frankrijk
in Italie’ bezighoudt, kan men zich het Reis-Dagboek dus gevoegelijk als volledig
voorstellen.
Uit een of twee bronnen ken ik nog een verhaal aangaande de vertaling van
Shakespeare's Cymbeline, waarvan Leopold een goed part klaar gehad zou hebben.
Ieder spoor daarvan is verdwenen. Ik kan niet zeggen, dat de dichter zelf haar
vernietigd
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heeft. Waarschijnlijker lijkt mij, dat zij na zijn dood ‘weggeraakt’ is. Mocht dit laatste
het geval zijn, misschien dat deze vermelding van het bestaan der
Cymbeline-vertaling nog tot het opsporen van het handschrift een aanleiding mag
vormen.
Tot slot van dit vertoog zij het mij vergund, nog in twee gevallen mijn dank uit te
spreken. Het eerste richt zich tot Johan Polak die mij bij het gereed maken van deze
editie zeer behulpzaam was. Achter deze Toelichting en Verantwoording leze men
zijn bibliografie van Leopold's geschriften. Van een flink deel der nog ongedrukte
geschriften bezorgde Polak mij een leesbare copy.
Het tweede woord van dank gelde mijn vrouw. In alle gevallen, waarin het haar
mogelijk was, heeft zij mij ter zijde gestaan, en daar alleen ik weten kon, wat een
waarlijk doeltreffende uitgave van Leopold's tekst voor betekenis had, moge dit
laatste woord van dank tot haar, en haar trouwe zorg voor deze uitgave, gericht
blijven.
P.N. VAN EYCK
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Bibliographie door Johan B.W. Polak
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1891

Studia Peerlkampiana / scripsit / J.H.
Leopold. / Groningae, apud J.B. Wolters,
1891.
116 bladzijden. Proefschrift: de promotie
vond plaats ‘DIE IX. M. JANUARII, ANNO
MDCCCXCII.’

1902

Ad Spinozae / opera posthuma / scripsit
/ Dr. J.H. Leopold / Hagae Comitis / apud
Martinum Nijhoff / MCMII 92 bladzijden

1994

Stoische wijsheid / door / J.H. Leopold /
W.L. & J. Brusse, te Rotterdam. Dit
bevat: Het Handboekje van Epictetus,
vertaald door een oudleerling (F. Schmidt
Degener) en Marcus Aurelius tot
zichzelven, boek V en IX. 84 bladzijden.
1907 Vermeerderde Herdruk (Boek XI
toegevoegd). 1916 Derde Druk. 1927
Vierde Druk.

1908

M. Antoninus Imperator / Ad se ipsum /
recognovit / brevique adnotatione critica
instruxit / J.H. Leopold / Oxonii / e
typographeo Clarendoniano. - 140
bladzijden.

1910

Uit den tuin van Epicurus / door / J.H.
Leopold / W.L. & J. Brusse, Rotterdam.
64 bladzijden. 1920 Tweede Druk. 1927
Derde Druk.

1910

Privé-druk van het gedicht Οινου ἑνα
σταλαλμον, gedrukt in enkele exemplaren
op geschept Hollandsch papier.

1912

Verzen / door J.H. Leopold. - ‘Deze
eerste verzamelde uitgaaf van ‘Verzen
door J.H. Leopold’ werd bezorgd door
P.C. Boutens en gedrukt in tachtig
exemplaren door Eduard Verbeke te
Brugge in September negentien honderd
en twaalf.’ 118 bladzijden geschept
Hollandsch papier.

1913

Verzen / door J.H. Leopold / Rotterdam
W.L. & J. Brusse / MCMXIII. - Eerste, door
de dichter zelf verzorgde druk nu in de
handel. ‘Van deze verzen zijn 350
genummerde exemplaren gedrukt,
waarvan de nos. 1-25 op geschept
Hollandsch van Gelder-papier, voorzien
van de handtekening des dichters. Het
boek is in opdracht van de
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uitgevers W.L. & J. Brusse te Rotterdam
gezet uit de Hollandsche Mediaeval,
verzorgd en van een bandversiering
voorzien door S.H. de Roos, gedrukt op
de persen van G.J. Thieme te Nijmegen,
gebonden door C.J. Mensing te
Amsterdam.’ 146 bladzijden. Deze
uitgave is aangevuld met: Kerstliedje,
Albumblad: Herinnering, Rondels I-III,
Ballade, De Molen, De Regen, Claghen.
1920, Tweede Druk. De oplage telt 2050
exemplaren, waarvan 50 genummerde,
op geschept Hollandsch papier gedrukt,
in halfleder gebonden.
1915

Privé-druk van het gedicht Cheops,
gedrukt in enkele exemplaren op
geschept Hollandsch papier.

1916

Cheops / door / J.H. Leopold / 1916. ‘Voor de Zilverdistel te 's-Gravenhage is
dit boek van Cheops op de Eigen-Pers
gedrukt door J.F. van Royen als eerste
boek voor de Vereeniging der Vyftig. Er
zijn vijftig exemplaren genummerd van
1-50; zijn ter beschikking van de
‘Zilverdistel’ (P.N. van Eyck en J.F. van
Royen, de nummers I-XX.
Gedrukt in rood, zwart en blauw op
Batchelorpapier, gezet uit het Zilvertype
van S.H. de Roos. 16 bladzijden.

1922

Oostersch / Verzen naar Perzische en
Arabische / Dichters door J.H. Leopold.
Dit boek ‘Oostersch’, gedicht naar
Perzische en Arabische verzen, is door
J.F. van Royen gedrukt als eerste zyner
Kunerapers.
Het vierde boek voor de Vereeniging der
Vyftig. Er zijn zeventig exemplaren,
genummerd 1-50 & I-XX; de laatste zijn
het eigendom van den drukker.
's-Gravenhage MCMXXII.
Gedrukt in rood, zwart en blauw op
Batchelorpapier, gezet uit het Disteltype
van L. Pissarro. 28 bladzijden.

1926

J.H. Leopold / Verzen. Gedrukt in een
oplage van 1500
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exemplaren; gezet uit de Erasmus
Mediaeval van S.H. de Roos. De
bandstempels werden verzorgd door Dr.
J.J. de Gelder. 172 en 112 bladzijden.
Eerste Deel, linker titel bladzij: Werken
van / Dr. Jan Hendrik Leopold /
1865-1925. Rechts: J.H. Leopold /
Verzen. Eerste Bundel / Derde Druk.
Tweede Deel, linker bladzij het zelfde als
in Deel I. Rechts: J.H. Leopold / Verzen.
Tweede Bundel / Eerste Druk. Onder aan
de twee titel-bladzijden W.L. & J.
Brusse's U.M. / Rotterdam MCMXXVI.
1929

Nabetrachtingen van een /
Concertganger / door / J.H. Leopold /
W.L. & J. Brusse's /
Uitgevers-Maatschappij / Rotterdam. ‘Deze eerste uitgave van Leopolds
Nabetrachtingen van een Concertganger,
11 Februari in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant verschenen, is door P.N. van
Eyck verzorgd en door S.H. de Roos Jr.
te Hilversum voor de Naaml. Venn. W.L.
& J. Brusse's Uitgeversmaatschappij te
Rotterdam gedrukt in 500 exemplaren.
Voorjaar 1929.’ 24 bladzijden op
geschept papier.

1935

Verzamelde / Verzen / van / J.H. Leopold
/ W.L. & J. Brusse N.V. / Rotterdam
MCMXXXV / Uitgegeven met toelichting en
aantekeningen door P.N. van Eyck. ‘Dit
boek is gedrukt door G.J. Thieme te
Nijmegen. Er zijn vijftig exemplaren op
Ossekop-van Gelder. Het bandstempel
is van S.H. de Roos, het portret naar een
fotografie van H. Berssenbrugge.
Voorjaar 1935.’ 368 bladzijden met een
portret en twee pagina's facsimilé.
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Inhoud
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‘Aan welken god gelooft ge dan toch?’

29

Ai zie mijn ziel, zij is zoo eenzaam nog, 97
Als in de werkplaats van den
steenenhouwer

55

Avond

30

Caligula's Dood

51

Dat is een eerste vleug onrijpe lente

74

De maan is lang van den hemel

64

De Parel van Toledo

60

Des middags, als ik stil stond in het veld, 82
Drie amoreuse liedekens

38

Droom

23

Een enklen maal, wanneer ik moe te bed 68
ging
Een hooge golf van duisternis en smart 91
Een kozend minnedeuntje

56

Een Portret

72

En nu ik dan zoo neer lig in mijn smart, 99
Er komt mij in den zin onder dit woelen, 78
Er wordt geklopt. De vader, die nog laat 69
Gebed

32

Gelijkenis

27

Gevonden

20

Gij deedt van alle menschen mij

7

Het Koningskind

14

Het oude Plekje

22

Het treurig geheim van mijn' liefde,

11

Herfst

71

Idylle (En is het daarbuiten ook donker
en koud)

34

Idylle (In den vochtigen
Novembermorgen)

49

Idylle (Zij hadden heel den warmen
zomerdag)

43

Ik heb gezworven heen en weer

9

Ik voel, mijn oog wordt donker,
tranendonker

79
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Ik vroeg het aan de sterren,

12
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In deze vele

90

Jeugd

57

Klokkenspel

47

Laat het niet lang zijn, liefste, liefste mijn, 80
Legende

94

Lied (Ik ging door 't lachend
bloemenveld)

31

Lied (Ik stond in verre streken,)

13

Madelon

84

Mijmerij

41

Mijn zijn is als een bosch in grijze verte, 98
Nacht

25

Nachtlied

33

Nu lentent de lucht, lentent wit

100

Ontwerp

76

Oostersch

58

Op Reis

19

Op de Rivier

21

O weet gij, hoeveel wolken

10

Ploutoon

46

Profetie

36

Raadsel

28

Symphonia

92

Uw aanschijn blank en kalm,

83

Uwer was ik gedachtig, uwe pijnen

93

Ver over de heide

18

't Was zulk een zomeravond, als de
landen

65

Weet gij nog wel, hoe zomers avonds

8

Wereldwijsheid

26

Zingende lucht

75

Zomer

17

Zomernacht

59

Zoo stil, als lang nog na een onweersbui 81
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