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De proloog
HUPERIOON

Ik, die de dagen op mijne armen draag als versche vruchten,
als nieuwe kindren die 'k verheugd den heemlen toon
in 't steeds herhaalde wonder van hun leden, schoon
van al de stralen die ik schudde in 't blauw der luchten
uit mijne manen: zonne-kleed en zonne-kroon,
en welig open-breidde uit mijne mildige oogen;
o blijde kindren die, 'lijk de eêl-gezeten goôn,
in de eeuw'ge zonne-melk het zwellend leven zogen,
en zoete-lachend zijn met wijde blikken, hel
van 't koester-goede en kleuren-lichte zonne-spel;
en de verwondring houdt hun mondje lief bewogen:
zôo droeg ik vele dagen, eer déze avond werd...
En nu deze avond over de aarde is, en gebogen
de torve nek van hem die de eerste daden dorst;
(de dagen hadden blijde bloesems, als de vorst,
in de berusting van zijn stralend âl-vermogen,
de purpren mantel spreidde van zijn heerschappij;)
nu de oud-gebaarde Kronos, moede in zijnen lijve,
geen enkle hoop in de arme hersens voelde blijven,
en zijn verbalden kop ter schoot te slapen lei
onder den drukken last der duisterende zwerken,
en bij den droeven zang der winden door zijn haar, nu draagt Huperioon geen nieuwe dagen, zwaar
van levens-aedmen, door het treurig-woelend Jaar:
begraven is de Zon onder loom-wegende avond-zerken...
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Ik, die de dagen op mijne armen droeg, nu draag
ik groote treurnis in mijn leeg-geworden leden.
- Geen nieuwe dageraad groeit naar een blijder Heden;
geen enkle ster waaruit een nieuwe zonne daag' ...
o Vorst, gij die de wereld schiept uit ongekende krachten
plooi nieuwe tijden onder uwe stoere hand;
hoor hoe 't gebed in alle huize' u tegen-brandt
en nieuwe zangen lang op nieuwe dagen wachten.
Scheur d'harde kuive van uw eendlijk mijmren; rijs
in 't wakend aangezicht van nieuw-geboren jaren;
en laat een nieuwen straal uit uwe blikken klaren
en over de eindloosheid der mensche-steden waren
gelijk een zegening naar zegen-rijken peis.
Open de wijde haven uwer zaaiers-handen;
plant nieuwe vreugde-boome' in de aarde; een nieuw gebaar
rieme eenen nieuwen gordel Lente om 't stijgend jaar;
laat uwen adem door de nieuwe voren branden; ...
en ik, Huperioon, zal wandlen door de landen,
dragend de dagen van uw liefde, wijdsch en klaar.
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Het drama
KRONOS

Groote Vrouw Nacht, euphrone moeder Nacht, nu plooien
uw leen'ge vingren rust om mijn moe gode-zijn.
En mijn gestild oog ziet uw effen handen glij'n
door 't ruim vol sterren, over 't doek van ruste-glooien
goed om mijn gode-zijn. En mijn gestild oog ziet
het recht gebaren-gaan van uwe welige armen
en van uw lenden, waar 't vergane licht om vliet
van de'almen sluiër melk, in teederlijk erbarmen.
En 'k zie uw wit gelaat van wijsheid, en 't gewaad
van zwarte haren om uw barens-zware leden;
en 'k zie den ronden kreis der vele sterren glijden
om uwen duistren schoot en om uw wit gelaat...
De wereld waarde om mij in nooit bevroede reizen,
wijl ik uw oogen tóe voor mijn bange oogen zag;
en mijn gedachten, zwaar van 't lastige over-peizen,
verbeidden, gansch den nacht, den planen zonne-dag.
Maar nu 'k uw kalmen blik van wéten mag aanschouwen,
nu voel 'k de wereld-reize' een peis om mijn gedacht'
verbreiden: als een kleed van droomen, dat ge zacht,
o vrouwe, om mij kwaamt vouwen bij 't goed ruste-vouwen,
o Groote Vrouwe-moeder Nacht...
Maar neen... 't Was naakte schijn ter spiegel van de luchten.
o, Mijn bedrogen geest, 't en is niet waar: schoon beeld
dat mijn begoocheld hoofd in 't hopen had geteeld,
heerlijke bloemen-bloei vergaan in wrange vruchten,
groot' hemel-zoen die op het voorhoofd kóud me blijft,
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arm-naakte schijn die 'k rijp van heil voor 't oog zag varen ...
- o groote Vrouwe Nacht, uw ríllende adem drijft
door mijne koude lede' en door mijn maag're haren...
't En was niet waar: het was een zoete zoeve droom
sinds lange in mij een droom; een glans naar nieuwe landen
die 'k mocht beseffen, reeds zag broeiën uit de lenden
van mijn trouwe Aarde, en zich verbreiden, warm en loom
van de'almen slaap waaruit een vrede waar' geboren,
naar horizonnen milde goedheid, in den schroom
der goden die om zich het heil'ge voelen gloren.
En Ik waar' groot geweest in 't altijd-stijgend pleit
van hóoge feiten die 'k zou leiden door de dagen,
van góede menschen die, bevroedend de Eeuwigheid,
in vreê de wâ van leve' en sterven zouden dragen;
Ik ware groot geweest en schoon; ik waar' de Tijd
geweest, waaruit véel goede tijden zouden klaren; 't en mocht niet zijn ... o Nacht, uw ril-gure adem snijdt
door mijne koude lede' en door mijn maag're haren...
- 't En was niet waar. En 'k weet me alleen ten duur'gen nacht,
gelijk een vreémdeling voor 't aangezicht der spheren;
gelijk een sterke vorst die sterft van lang begeeren
wen hij de zonne ziet en zich den meester dacht. Ik dacht: ik ben de groote vorst der rijpe daden
die 'k heb gezaaid in 't ruim, tot werelden; ik ben
de heer, daar ik den ploeg van wegend Nood-lot men;
daar ik mijn schoudren met âl 't Moeten heb beladen
van de eeuwige eeuwen; - daar ik meester zijn wil, pal
in mijn stoer willen... 'k Dacht: ik wil ook Váder wezen,
en op mijn voorhoofd zult ge zoete zangen lezen,
als herder-liedren voor uw kudden, o Heelal, -
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uw zilvren kudden sterren langs luciede wegen.
En 'k dacht: zóo zal 'k de Minnaar zijn, door góede Macht.
En 'k zag de liefde-daad die me ernstig tegen-lachte
en 'k voelde de'eersten zoen mijn aanzicht tegen-stijgen...
't En was niet waar...
En 't oude lijden tiert gelijk een wilde bloem
en drinkt zich sterk en bral aan mijn gemarteld hopen...
- Mijn wil kon tusschen ons den harden muur niet sloopen,
o Vader, en mijn daad van slechtheid en uw doem
pletten mijn hoop van heil met groote harte-slagen...
'k En zie den hemel-dag, mijn ópen dag, niet dagen.
'k Zie slechts het pijn-tooneel van dezen nacht, en 'k voel,
in 't eindloos lijden waar 'k als in een baaiërd woel,
slechts mijn gedóemde daad die 'k als een lijk moet dragen.
- En 'k ben alléen om het te dragen...
- o Strijd-kracht, die me waart ter zege in mijne daad,
(zag ik de schepping, daar ik blij kwam, zich niet welven
van wijde vreugd? zag ik in 't vredig lucht-gelaat
de groeiëns-glimlach niet die glimlachte in me-zelven?
was ik niet sterk, al is de daad gevloekt, van macht
die star broeide in den wil en open-sprong in 't wagen?)
- o Strijd-kracht, die me door het hard werk hebt gedragen,
en die me bremstig spoorde in mijn vernielens-jacht:
kende ik u nú in mijn noeste armen, in 't begeeren
van mijn noest lijf, dan waar' de wereld - adem: zwoeg
door 't zwerk der wolken, - in éen zwaai stoer ómgeploegd;
en 't nieuw Heelal zou Ik de wet van vrede leeren...
Maar 'k ben verlaten...
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- En gij die weet dat ik alleen sta: ziet mij aan
en spreekt; was ik de Gôede niet, en niet de Dader
der Eenheid, waar ik al uw wandlen in vergader? Waarom dan hebt ge mij met eenzaamheid belaên?
Ik die de Vader was, die gij zóo dorst verlaten,
- gíj, mijne schóone werken, die wijd-heerlijk zijt
als gouden torens op de schoudren van den Tijd,
als blijde tuinen van den Dag, o schóone daden;
- en gíj, troost-huizen voor mijne oogen, kallem licht
dat mijne handen vóor mijn vreugde droegen, bogen
van eêlheid, in den nacht door mijn liefde gebogen:
sterren, rust van mijn hart, vreê van mijn aangezicht;
- en gíj, verborgenheên der wereld, die 'k door-waarde
en schiep tot nieuwe sphere', en die te pralen staat
gelijk de groote Zon in stadig vuur-gewaad;
- en gíj, de Moeder; gij, de Vrouwe; gij, zware Aarde;
- - zelfs Gíj, zware Aarde......

RHEA

Ik heb u lief...
o Wijze Tijd, geloof dat ik u minne en love
met liefde uw goedheid, goude' en zoete als d'hemel-tenten
over de veilge rust der aarde van de Lente,
in de meêwarigheid der avonde' en der hoven.
En hoven, rijper dan de dage' en avond-schoon,
en bloesem-rijk gelijk de sterre' in zomer-nachten
ontloken uit mijn liefde als uit een droom, en wachtten
uw enklen liefde-blik tot een'ge liefde-kroon; en hoven wiessen uit mijn loven, als paleizen
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van zomersappen-pracht en herfst'gen vruchten-peis;
en boomen zag men, vol-geblaêrd, ter zonne rijzen
gelijk de zonne-zelf ter middag-stede rijst; en hoven breiden, gelijk weiden, hun tapijten
van groene-zoenend zon-gezaai op zoden loof,
en dragen, 'lijk de zee de klare zonne-zijde,
de zware wonne-wâ die 'k om hun schonken woof. - o, Hoven bloeiën, hoven bloeiën: zie mijn oogen
en zie mijn lippen, die als vlamme-bloemen zijn
en laaië vruchten, heet van míjne liefde-pijn,
- en zie mijn leden, moe van úwe liefde-logen...
o, Hoven wijde liefde, ... en ik bemin u, Tijd
en gíj - vergeet dat ge me eens mindet...
... Herinner u den eersten liefde-nacht.
De wereld was een bed van nieuwe lamm'ren-vacht,
zóo stil, dat ik om mij mijn adem hoorde beven
door de'almen zomer-nacht van nieuw omwijdend leven.
Veel duistre boomen die ik zag, als domen, loom
op de eeuw'ge kerk der nachtelijke pleinen, zongen
een zeer stil lied, met fluister-zoete blader-tongen;
en 'k hoorde de' éersten zang en 'k leefde de' éersten droom;
- wen groote sterren waren in den nacht, die zonken
trage en trage, éen voor éen, ter ongeziene zee
die 'k wist vér om me, en op wier wijd-gelijnde reê
de bare' als moe gezucht van mensche-monden klonken...
Ik was gelukkig als een dorp in deemstering.
Ik lag, bewogen-blijde en -ernstig, de oogen open
te staren in de maan die lane aan lane hing
van stralen in mijn krone haar, met dauw bedropen...

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

16
Dan, door het ritsel-stille van den liefde-nacht,
zijt gíj gekomen in uw breede manne-macht.
Gij kwaamt, gewachte bruidegom, naar míj getreden;
het dreunen van uw tred doorsidderde mijn leden.
Uw armen braken door de bosschen 't heilig pad
waarlangs uw maagdlijkheid naar mijnen boezem trad.
Als koren-velden golfde uw adem door de luchten.
Ik luisterde, en ik hoorde dat uw lippen zuchtten
gelijk de lente-dag door de open velden zucht.
Een lied wies uit uw mond gelijk een jonge vrucht,
en 'k hoorde uw neurie-stem gelijk een stillen donder. O Nacht, o goede Nacht van 't eerst-geweten wonder
dat ik nu weêr zie, daar 't me vredig tegen-lacht...
Toen spraakt ge déze woorden in den liefde-nacht:
‘Waar is de Vrouw die 'k zal beminnen, wijl de velden
nu bloemend zijn ter komst van nieuw-gebeelde helden
die Ik wil vormen uit mijn krachten, Ik, de Tijd
die nu ter Bruid ga voor de vrucht der Eeuwigheid?...
Ik ben zoo gôed in dezen nacht, en 'k voel me groeiën
gelijk de sphere' in dezen nacht: het wassend bloeiën
van groote liefde is als véel rozen in mijn borst... ...
Mijn lijf is jong, en gloeit gelijk een zonne-dorst,
en 'k weet niet wat ik glanzen zie in d'heemlen... Schaaûwen
van groote boomen over-waden de landouwen
en rusten over de Aard die kallem-sluimrend ligt
onder de deken van de schaâuwe' en 't mane-licht;
over de zuivere Aard die wit is in de klaarte
der sterren lijk een eindelooze leeljen-gaarde,
de welige Aarde in hare maagdlijkheid gestrekt
gelijk het jonge dier dat in de zon zich rekt;
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o de Aarde, schoon en zwaar in daden en gebaren
van hare leden: reede kelken voor het baren;
de Aarde in het open bed van 't golf-gelijke haar; en hoe de zomer van de schepping blaakt in haar
naar roode herfsten die hun zadende oogsten breiden:
gewijde vruchten van de wereld en de tijden;
o de Aarde, klaar tooneel van eeuw'ge spelen, maagd
die in hare oogen 't visioen van 't Worden draagt
en in haar boezem Werklijkheid van nieuwe daden;
o de Aarde, die me opeens de meren openbaart
van hare pracht die door het bremstig brein me vaart
gelijk een stroom door 't land; - o Vrouw, gevonden Gade,
o Aarde, Toorts en Spiegel, o mijn Bruid, o pralende Aard...
Ik hoor het stijgend barens-lied dat door de schepping vaart;
de Tijd wil aan uw lijf zijn bloed-gespannen lijf verzaden!’
... Toen was ik zôo beklemd en zóo gelukkig, en ik zag,
met de oogen toe van heil, een stoet van klare beelden
in zachte lijne' en zoef geruisch, zwellend van weelde...
'k Ontsloot mijne oogen, en het scheen me dat ik lag
in eene deining van traag heen-varende stroomen;
mijn leden waren loom als moe van geve', en zwaar
als droegen ze âl de zon van 't heele zonne-jaar;
de boomen schenen aan mijne oogen gouden boomen
en hun gezang scheen aan mijne ooren ûwen zang...
o Liefde; - ik had uw kusse' als kelken op mijn wang
als dauw'ge lelie-kelke'; o Liefde, - ik had uw handen
die op mijn schoudren als twee felle vlammen brandden;
en gansch uw lichaam ging aan 't branden, in 't geprang
van uwe borst op mijne borste', o blijde pijnen.
Toen laagt ge, en beet mijn voorhoofd, en ik lag
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en - was gelukkig als een veege zomer-dag
als de avond purper maalt de oneindelijke pleinen..
En héev'ger pijnen wiessen in mijn boomend lijf
dat werd gelijk een berg die berst tot laaië meren.
Rood was de wereld in mijn razend-snerp begeeren
en distels brandden om de lenden van het Wijf,...
o heete pijnen! ...
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RHEA

Ge zijt gelijk een schoone dood in eeuwigheid:
een zoet en zalig sterven, kalm in eeuwig duren:
de matte vleugel-slag der henen-strijkende uren
zal, in zijn wijken, wieken door de tijde', o Tijd.
En dôor de tijden in uw eeuwigheid herboren,
zult ge, allem-schoone dood, een eeuwig wôrden zijn,
o Tijd, o Dageraad waar-over de uren glij'n,
o de eeuw'ge morgen naar het nimmer avond-gloren;
- gij zijt gelijk een stem die wijd-verbreidend gaat
naar de' eindlooz' horizon van ongemeten landen;
gij zijt een verre zee die haven heeft noch stranden,
waarvan het tij naar de ongeweten haven slaat;
gij, bruidegom; gij maat der heil'ge Min die leven
kon baren in den schoot der doode oneindigheid,
- gij zijt de herder van het âl-zijn: o, ge zijt
de Vader van de Daad die 'k door 't Heel-al voel beven,
wijd door de tijde', o Tijd...
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Interludiën
I
Aan Prof. Dr Gustaaf Verriest
MDCCCCXII
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De hier-gebondelde Gedichten beschouwt de auteur, en hij wenscht dat men ze
aldus beschouwe, als een spel - hetgeen den zin aangeeft van den titel waar dit
boekje onder verschijnt -, een zich vermeien der verbeelding, overkomen tusschen
de boeken: ‘HET VADERHUIS’, ‘DE BOOMGAARD DER VOGELEN EN DER
VRUCHTEN’, (in ‘VERZEN’, 1905,) ‘HET HUIS VAN DEN DICHTER’, (in ‘DEN
GULDEN SCHADUW’, 1910,) en de verzen, die het hoofddeel zullen uitmaken van
‘HET LICHT DER KIMMEN’, een bundel in bewerking, - reeksen die onderling
verbonden zijn door éene leidende lijn van leven, gevoelen en denken, waar deze
‘INTERLUDIËN’ geheel buiten staan.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

25

De paarden van Diomedes
Blankenbergen, 1911
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I
Zij stonden, waar 't geklonken staal ze bond;
hun loensche blik, binnen den boog van strakgespannen nek en 't hangend loomen van
hun maan, verzwaard van stoll'ge golpen bloeds;
- zij stonden aan de kribben, roereloos
van schoft en krommen hals en rugge-diept;
de harde kaak gebeten van 't gebit
dat korf den mond-hoek; de onder-lippe laag
aan hoek'ge tanden en de slijm'ge tong;
nauw huid van schouder en van bil ontroerd
van rilling; de éen-hoorn van den voet gerecht
op teen-hoek, maar die níet te stampen dorst.
Want slechts hun oog en loensch-bewogen blik
was schichtig-norsch binnen den spann'gen boog
van nek en neus; en hij verborg geen drift,
verborg geen toren om 't weerbarstig staan
dat aedren schoot van woedend bloed aldoor
de bleeke bollen, daar het licht in draait
der roerige oogen; - waar geen bek, geen borst,
geen dij aan rilde pooten, pijnlijk van
gebonden beven binnen strak geduld,
bewegen dorst, noch zelfs een snuivende aêm
bestond te blazen door den rooden neus.
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Zij stonden, roerloos, 't helder paarden-stel:
Philathlos, Sarkobroos, Aimatodes,
Threnogenes, Knissodioktes, al
die zweeten bloed, en blinkt hun huid van bloed;
- zij stonden, en zij wachtten, roereloos
van ooren-spitsend wachten. Want de dag
ging naar het uur, dat aan den hemel geelt,
waarop gemelkt wordt slingervoetig vee,
en Hij, die van een stampend ijzer heerscht,
ter weiding pleegt te voeren 't paarden-stel:
Diomedes, - ter weiding door den buit
van Ares en Poseidoon ...
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Stijf-neks pal;
geduldig, naar 't beluisterde geduld
hun rijker voêr bereidt aan lijken; geen
die van een nijd'gen bek de keten roert
ter koopren roede: aan holle en leêge krib
zoo stonden zij, van kleur en lijn nog fel.
En 't oog, 't alleene-roerend oog bezag
den rots-wand, waar naar boven duister wast,
maar, - daar 't gesmolten lood ter steenen rif
het koper klonk van ring en rechte roê, aan 't schilfrig, glimmer-glad gerijs van muur
en zuile, een spel van peerlemoerend goud
en zilver 't zoevig-zingend zee-gezuil,
het luier lichten van het zee-gelaat,
naar hun spelonke heen-voert en weêr-kaatst
ter wanden, en de paarden donkrer maakt...
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- Een milde merrie had hun vracht geduld,
maar eene stoere: aan geen der akkers stond
een hoef, die keggen in het braak-land stampt
zoo diep, als die van haar éenhoorn'gen poot.
Maar 't was eene zoete: een lange blik was zoet
uit haar diepe oogen onder 't wit geglij
van hare wimpers, die ze traag bewoog.
Want, had ze krachten als de rijpste ruin,
ze kende 't duldig voeden, en haar nek
het krommen naar het veulen, als het zuigt...
- Een zotte hengst, van oogen rood en haar,
kwam elke lent, (wanneer de amandel-bloem
geurt 'lijk de amandel-noot,) van over zee,
gebukt van nek, en schichtig aan zijn neus,
- van over zee, op een breed-dekkig schip.
En hij was rood, maar donker aan de lucht,
de bloesem- en de zonne-felle lucht.
Zij, deze merrie, stond, waar 't weide-gras
bijt kenen in de lippen, van het zout
dat de ebbe liet der weg-gewoelde zee.
Zij stond, en vredig. Maar als 't oude schip
weêr toonde een top van masten aan de kim,
toen holde een vreugde en een geweldig wee
heur flanken. En nog vôor ze 't voor-hoofd neeg,
en sloot, verduldig, haren loenschen blik,
daar sprong aan wal de rosse, zotte hengst,
en brieschte, blijde...
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- Zij, hare kindren, stonden thâns ten wand,
ten rots'gen stalle, dien de zee-lucht vult
van zouten dorst en bol-geholden wind;
- toen 't stampen van den meesterlijken staf,
toen treden van den brons-bebraamden schoen
de rotse en hunne flanken dreunen deed.
En donker werd de goud-en-zilvren muur,
naar een gestalte en breed-gesteld gewaad,
naar Diomedes plots het deur-raam dekt.
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Hij schatert, dat het slaat van wand tot wand.
Hij ziet - en blinkt van weelde aan mond en oog zijn roode rossen staan; en 't bral geweld
van zijn regeeren smaakt een helle vreugd
aan hunne nek-gekromde onroerbaarheid.
Hij schatert, 't hol doorhelmend, en hij roept:
‘Philathlos, Sarkobroos, Aimatodes,
Threnogenes, Knissodioktes, o!’;
en smaakt in zijne hersnen, éen voor éen,
't zin-rijk bedied der namen, die hij koor,
hij-zélf, 'dat heel zijn willen erin klonk.
Hij schatert weêr: weêr heeft zijn lip geproefd
aan deze namen zijne heerschappij.
En, naar hij weêr ze roept in wonn'gen schal,
gaat slijpend krijschen aan de roede ring
aan ring; gebogen nekken schuinen; 't oog
loenscht pinkend naar de dichtste keg der holt;
de wimpers wijlen; aan den mond-hoek vijlt
't bekwijlde staal; in stilte lacht de lip;
en trage rijdt de rilling door het jucht...
Een poot gaat rijzen. - Maar opeens 't bevel
dat dondert uit de keldren van zijn borst:
‘Stil!’ En daar glijdt de keten weêr
die, kort, de nekken naar de kribbe kromt;
de blikken sluiten op een wrokk'ge vrees;
de huid wordt rimpelloos, en elke hoef
gaat neêr-waart... Maar hij lacht: weêr beeft zijn baard
van lachen; en hij treedt de holle rots
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van aan 't gesperde deur-gat binnen; - weêr
gaat glimmren aan den wand de zoete dag...
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- Wie is hij, die de rauwste rossen bindt,
binnen een wil die, fel, goedjongstig schijnt;
die, na het blinkend gerst en 't haver-goud,
ze lengerhand dorst voeden, eerst met vleesch
van beesten, om ze aldra een rijke spijs
te bieden van 't aan wal-gespoelde lijf
des drenklings, en wie verre schip-breuk leed:
de menschen-lijken, die 't gerifte scheurt
van klip en zee-bank, tot ze 't korrel-zand
van zoeten oever biedt geen aarden graf,
maar waar ze paarden-prooi en -voedsel zijn?
Wie is, die dezer paarden meester is,
en dús gebiedt?
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Het is Diomedes;
het is de koning op zijn hoogen burcht,
die van zijn huis, die van zijn blik trotseert
de wijde zee; zélf Ares-zoon, en vorst
van de Bistonen. Niemand heeft zijn macht.
Keert hij zijn blik ter zee: geen eiland is
dat hem erinnren kan aan vréemd gezag;
keert hij zijn oog de landen toe: geen volk
dat door een keiïge aard de voren snijdt,
of slacht de zwijnen, of den wijn-rank bindt,
of meet van gulle granen zak aan zak:
of 't is zijn volk, en 't is zijn keiïge aard;
zijn zwijnen die, gekeeld, hem dienstbaar zijn;
en geene druiven, dan voor eigen wijn;
geen granen, dan voor 't brood dat straks doorgeurt
zijn vôorhof; - en geen vrouw die 't voorhoofd beurt
en, dankbaar, naar de vreed'ge heemlen staart,
daar ze in heur schoot het wichtje, héur-gebaard,
en dat ze van een helle liefde omklemt:
of zie, ze weet: het is den Heer bestemd ...
En zelfs wat wonders in de zee gebeurt:
het trage bouwen van koralen boom
die tak aan tak de waetren star bebloedt;
't ontwaken van den perel, als een straal
van diepe zon hem zoent: een zware steen,
aan sterken streng gebonden, daalt ter diept;
en 't is eene eere, aan adem lang genoeg
te zijn, om op dien steen ten gronde toe
te duiken, en koraal als perel op
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een hoogen arm in 't hooge licht gevoerd,
den Meester en zijn smaad'gen lach te biên,
- al stierft ge ervan ...
Zoo was Diomedes,
de vorst op sterke beenen, sterk aan wil;
die, sterk aan vreugd, zich in zijn mantel wond
als in 't bewust-zijn van zijn macht: en voedt
de wildste paarden die ter aarde zijn
met ménschen-vleesch...
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- Toen kwam zijn stap aan 't naedren, en zijn vuist
was stampend aan de bekken. Brandend floot
een aêm het neus-gat door; maar 't beest bleef mak,
scheel-oogend slechts, en slikkend 't zoete bloed
dat aan het tand-vleesch zwol. Hij scheen tevreên;
door-sneed van harden duim de dunne huid
die duikt de rugge-graat; beneep den knie;
schopte aan de fijne koot; en scheen voldaan.
Zoo deed hij, beest aan beest. Geen enkel, dat
te roeren dorst, of toonen ongeduld;
want deze paarden hielden van het vleesch
des menschen, dat ze kochten bij geduld...
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Dan, met een ruk, die dieper sneed de spleet
des monds naar 't schichtig oor gerekt, ontbond
hij 't stel der paarden dat hem lief was om
zijn wreedheid en zijn makheid. En allang
was iedre keten rammelend gedaald;
allang was elke stramme nek gerecht
en voelde elk dier een rondre tonge vrij,
dat géen nog roeren dierf, of maar bewoog
de dubble ronding der gewelfde borst ...
- Maar hij was jongstig, en hij gaf het woord:
‘Vooruit, mijn paarden!’ - En de jacht begon
uit veer'ge beenen, àl te lang geboeid
in wegend wachten; uit het romp-gezwoeg;
uit schoften, overstelpt van breeden lucht;
uit harde teenen, krouwend door het zand;
maar uit het oog vooral, waar bloed naar bloed,
en uit den bek, waar vleesch naar vleesch een drift
ontstak, die klaverend ze stelde en rechte, naar
den hemel, die een koopren hemel was.
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Tôen werd het een gejoel en daver-spel
van heete flanken onder staart-gezweep;
van breede halzen onder 't klotsend slaan
van klonterige manen; 't hol-geren
van uitgeschoten knie-boog, en 't gestamp
van de achter-pooten. Heel de lucht ontstelt
van gichlend hinniken en 't galmend slaan
der zwepe, die in hooge vuiste klemt
Diomedes, en barsch den avond scheurt
van striemen klank. Het wordt den jacht op buit,
de baren toe der onbeschaamde zee
die lijken voert; der schoone en geile zee;
der moeder die haar kindren voedt en worgt;
die elken ijver hare schatten borgt
en elken durf den laatsten slaap inwiegt;
die de eeuw'ge waarheid is en eeuwig liegt;
der zee, der zee, die onbewogen ligt
en grijnst en glim-lacht...
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II
Want: en is de zee
gelijk een bok? Dées heeft een harden kop;
een huid die aan de breede ribben spant
en holt ten flanke; een dij, die, pezig, eindt
in platte voeten. Komt een meester nu,
en grijpt de hoornen die geweldig zijn,
en buigt de' onwil'gen kop, totdat de knoop
der wervlen aan den nek een klip bouwt, pal
als eene rots, en 't voor-hoofd wordt een vlak
onroerbaar, en een trillend-nijd'ge kin
gaat puilen, en aan beiden mond-hoek trekt
een grijnzende onwil tand en tand-vleesch bloot:
dán rimpelt boven 't huivren van den neus
vier-rimpelig de huid; bloed kleurt het wit
der starende oogen die niet rollen; ruig
rijst om den nek een krone harder haar;
en als een onweêr, rillend opgestaan
en woedend plôts, gaat door den scherpen baard,
die trilt eerst, maar in-eens aan 't bibbren slaat,
onrust-verwekkend. Want hij schoort, de bok,
den dubblen teen van zijne scherpe hoef;
een knuist groeit aan zijn knie; drievoudig rekt
de peez'ge spiere van zijn schouder; glad
gaat uit de golving van zijn zware vacht
een lage en schicht'ge kracht-priem naar den staart
die nijdig rijst; zijn buik staat hol en strak;
ten rugge rift de onwrikbaar-dubble kim
der heupe; en waar de hesp aan beide zij
gaat bonken - en van ijzer is haar vleesch -,
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daar drukke heel 't geweld van twee, van drie,
van tien gezellen die, om kracht bekend,
het dier bedwingen willen, en hun dwang
eischt dat het ligg'; daar drukke heel hun kracht:
vergeefs zal al hun kracht en moeite zijn...
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Maar neen, maar neen! De zee, dees stugge zee,
deze onbedwingbre: en is ze, in 't vroeg gelaat
der zon, wanneer het vroeg gelaat der zon
bloost als 't ontwaken van een brooze schaamt
ter konen eener minnelijke maagd,
- en is de zee in 't klaetrend morgen-uur,
gelijk een kudde hinden?...
- Glans begleên
van ebbe zonne die ten mid-dag stuwt,
ligt een warande en ongeschonden dal
van licht-beschoven, schaâuw-beschoven gras,
traag deinend in een zuivere effenheid
uit paars 't verschieten van het lorke-bosch
dat, waar de Aprilsche luimen van 't seizoen
een onbeperkte kruine, boom aan boom,
hagelt vol goud, - een diepte toont, waar staan
al dichter, in hun leger viltig mos,
omkroesd van rijz'ge vare' en stekel-braam,
de schubb'ge stammen... Dáár, als, nieuwer zon
beveegd, het gras-dal lokt van zurkel-zuur,
van 't overdonsde blad der kille munt,
van malwen-zoet en bittre maldegeer,
van peterseel' anijs-begeurd, van 't rank
gewieg der purper-bloem'ge vitse, van
heilzame hemst, zoete malotte, en muur
die teêr is: dáar, wanneer haar bleekre blik
in schuiv'ge zonne een zerp en geurig maal
ziet - en haar rill'ge lip beweegt alreê, -
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dáar staat plots, nek-gerecht, een grijze rij
ten bosch-zoom, (en haar borst is smal en wit,) daar naêrt een schicht'ge rij van hinden plots
'lijk de ingebogen lijne van een golf.
Zij naedren aan been-strammen, straffen draf;
haar hoef-teen, kleiner dan de hazel-noot,
schiet uit; haar been is als een neêr-geschoten pijl;
zooals een strak-gekromde bogen trilt
en recht springt als de harde pees plots breekt:
zoo trilt en recht uit elken sprong haar lijf,
haar rilde lijf, vooruit gelijk een priem
uit peez'ge bille en schampende' achter-poot,
vooruít op schouder en den stempel-stamp
van 't dubbel voor-been... Trage wachten zij
al aarzlend. Dân gaat neigen nek aan nek;
een natte neus glijdt over sprietig kruid;
de schuine mond gaat knabblen ... Maar gerucht
van 't minste blaadje wikklend op den wind,
zelfs nauw een vege schaduw over 't gras:
een niet-gezien, een ongehoord gebeur
maakt dat ze schichtig opzien, en hun draf
vlug schietend keert het veilig bosch-hout in ...
Maar nieuwe geerte naar 't geproefde kruid
- de munte is kil, de zurkel zuur, en zoet
de malwe, - drijft ze weêr het gras-dal toe,
en weder naedren ze eene stonde...
Aldus
is 't gaan-en-keerend spel der kudde; aldus
de vroege zee in klaetrend morgen-licht...
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Maar neen, de zee, ze en is het leven niet
dat schrijdig schraagt zijn onwil, 'lijk een bok
die schraagt zijn onwil; neen, ze en is, de zee,
't nieuwsgierig schromen en de keer'ge vlucht,
de hankerige, schuchter-schoone vlucht
der golf-geregen reeën-rij. Want ze is,
de zee, de gluipig-aangeslopen stilt
van wolven...
- Want, van uit de wouden, waar
een nevel wuift, die ze in zijn vaalte hult
en volgt ze, en weeft zijn waas'ge wolle dicht
hun bende rond, en vaart met hun het woud
uit, en houdt saêm ze, en maakt ze onzichtbaar, - gaan
de wolven, en onhoorbaar is hun tred
die valt, veelvoudig, stil in de ijle stilt.
't Gespannen kussen aan hun teenen drukt
behoedzaam in den weeken bodem; lang
is de uitgestrekte poot aan iedren stap;
de langer-uitgelengde lenden, en
de vette nek die wiegelt, glooien; scherp
aan nijdig kin-bak spits de dubble neus:
dûs, ongezien, verzwegen, adem-stom,
dus golft in waas'ge mist-wolk lang hun stoet...
En gij en hoort, en gij en ziet ze niet;
want doof gelijk de neêr-geplofte nacht
en blinder dan de nacht, - waar 't wintert, moe
na langen winter, en de grond is week
van droeven sneeuw in zoelen dooi-nacht, klam
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van smooren en onroer'ge lucht, waar geen
wind-vlaggen slaan noch sterren brandend zijn; want doof en blind zijn beide u oog en oor.
Maar wâar ze nadren, plots aan u, (en nôg
zwijgt 't gluipend sluipen); waar ze aldus in-eens
staan aan uw scheen, en pal wacht heel de stoet
zonder éen roeren, zonder éen gerucht,
zonder éen balg die jaagt, éen staart die slaat,
de pooten recht en zeker, hoog de kop, waar plots ze aan u staan, slaat een angst u aan.
Want plots ook zaagt ge, in bleeke ontsteltenis,
plots merktet ge oogen, binneweerts gekeerd,
blanke ooge-bollen zonder éen'gen blik,
ônkijkende oogen die langs binnen zien;
en eene wakheid, reeuwsch en walgens-warm
geurt óp uit hunne tong...
- Aldus, o zee,
zijt gij gelijk een gluiperige tocht
van grauwe wolven in een wolk van mist.
Ik sta, en zie noch hoore u; maar gij zult,
- ik weet het, - waar ik nader, vóor mij staan
plots, warm en bleek. En kallem ziet gij me aan,
en nadert 'lijk een blinde door den nacht,
die rûstig is wen hij geen dagen wacht...
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Maar ook (o mocht ge ontwaken uit den slaap
die binnen gulden draên uw luie droom
bindt, 'dat hij dure, - mocht ge ontwaken bij
zûlk over-schouwen, dat uw oogen bet
met schoonre werklijkheid dan wélken droom;)
maar ook, o troost: de zee is als dées wei...
- Gelijk oneindelijk-vloeiend opaal;
gelijk doorvaren, cierlijk, van den schijn
der groene zoden als van diepen vloed
en eigen-inn'ge strooming, dekt de smoor,
ôndicht, maar sluier-lenig, de eedle wei.
Niets scheidt haar van den witten hemel, waar
het zilver-gele licht nog aarzelt, dan,
heel ver en nauw te zien, de blauwe lijn
der verre bosschen. Zôo, ónhuivrend, als
een maagd die nog te jong is 'dat haar leên
gaan huivren om haar maagdlijkheid: de wei,
in de ijle wijle van de opalen smoor...
Maar lengerhande komt een klaardre schijf,
een groote zilverling die geelt, het effen vlak
des doom'gen hemels traag en ongemerkt
doorschijnen. En het is de zon. En zie:
sliertig gescheurd en log-verroerend, pakt
de nevel saêm zich; 't melkig-schoon opaal
opent op neersch smaragd; de weide ontdekt
de strekkend-rechte wijdte heurer vlakt.
En plots ontbloeien, reuzig, vlek aan vlek,
de logge koeie-lijven in het gras,
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de blinkend-witte koeien; en de zon,
die kerft de smooren door, wekt dier aan dier;
en traag ziet g', hoe het breed-gehoornde hoofd
rijst, met wak oog, naar waar de zonne rijst,
en hoe de mond, die kwijlt, een eerste beet
kauwt van het gras vol teêr gebloemt en kruid.
Aldus, o zee, die keert van luim, en wreed
kunt zijn, maar zoeter dan een kind
dat zijne moeder aait; - aldus, o zee
gelijk een stugge bok, maar 'lijk een heir
van hinden, of gelijk 't geniepig doen
van wolve': aldus, o zee, zijt gij het liefste mij,
wanneer ge ontwaakt gelijk een schoone wei,
terwijl de zon de waaz'ge neevlen scheurt;
en uit den slaap het logge voorhoofd beurt
en recht ten hemelen heur hoornen-paar
de koe die kauwt een eerste beet, nog slapens-zwaar.
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III
En zie: aan zee, van uit dees zee, van uit
de diepten die bij nieuwen morgen steeds
een nieuwen einder toont aan kleur der zee,
aan 't wisslen, dreigen en verdwijnen van
zwart klippen-rif en keer'gen zonne-brand
om 't blokkig beeld waarin elk eiland bonkt;
- van uit de zee, die rees, steeds nieuwe hoogt,
die rees, steeds nieuwe laagte toe, daar rees
de azuren boot van Heraklès...
- Hij stond,
de Held, hij stond sinds dagen, (en de nacht
alleen ontbond herdenken en den straal
van drift die priemde uit iedren schouder naar
zijn plots-verhitte leên, aldaar hij dacht
't herdenken, daad aan daad); hij stond ten boeg
als iedren morgen, dézen morgen. En hij zag,
onziende, deze zee.
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En deze zee,
verloren nog in smooren, waar de gloor
der geel'ge zon in draalde, lijk een kraal
van bleeker peerlemoer onroerend ligt
in dieper-toon'ge schaal van peerlemoer:
zoo was dees zee, van geene scheidens-lijn
ontwazemd aan den schemer-hemel, naakt
en kuisch in 't sluier-deinen van den smoor.
- En, waar geen einder hem met wrange hoop
op nieuwen durf en, wéêr, noodwendigheid
van laag gezwoeg, ellendig-makklijk, dat
môest einden op een zéekren zegepraal,
bedreigde, (ach, éens verwonnen zijn!) - zoo stond
de Held, en dacht 't herdenken, en de straal
van drift ging priemend weêr van uit zijn nek
naar zijne plots-verhitte leden, klam
van morgen-dauw, en blauw aan bronzen huid.
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Hij stond. Daar was gedreig van stilte in hem...
Hij stond, de ruige, roode hand geklemd
aan vingren 'lijk de wortels van den pijn
die, in het korrlig-mulle duin-zand bloot,
vatten een diepere aarde in hunnen greep,
- geklemd, strak, om den klauw-poot van den leeuw,
der leeuwen-huid die langs de lenden hing
en schravend eene wreede omarming lei
vier-hakig aan zijn schouderen. Hij stond,
alover 't hoofd de harde gaping van
den leeuwen-muil, gesperd van oogen, spits
aan beide zij van ooren, en de neus
zwart op het voorhoofd van den held, dat wit
toonde de leeuwen-tanden. En 't gelaat,
onder de kille glinstring van 't gebit,
in 't rosse duistren van den pels, was breed
en rood, en toe gelijk een dooden-huis.
Hij stond, onroerend. Blauwend was het hemd
dat daalde hem ten knie, over de borst
die deinde, rustig, en den hollen buik
die slonk onder het hooge ribben-stel
en 't snoer dat hem de heup bond. En dit hemd
woef hem Athena, de getrouwe; want
hoe vaak had zij geholpen toen de moed
hem faalde, of wrang vertwijflen hem beving,
of - wreeder - opstand in zijn binnenst woei
tegen Eurustheus; maar zij was hem na,
goot hem én kracht én zekerheid, als wijn
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met sterke kruiden; suste hem, gelijk
een moeder sust haar man-geworden zoon;
en toen waren haar woorden niet als wijn,
maar als de bronnen die ze, zeekren dag
van hope- en nuttelooze moeheid, sloeg
uit de aarde, 'dat hij bade in 't warme bad
van deze waetren: zíj was 't, die dit hemd
hem woef, gespannen aan zijn breede borst
en strekkend aan de knieën, die een schelp
waren aan beide beenen, boven 't staan
en 't rillen van de kuiten, naakt en hard;
- zooals hij stond, recht, aan den platten plecht
van zijn azuren schip, het donkre hoofd
op 't strekken van den nek; zijne éene hand
om 't haken van den leeuwen-klauw; de vuist
der andere om den schrikkelijken knots
die rustte in zijn gerustheid, maar gedwee
kon kloppen, rustelôos...
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Hij dacht. En zijn gedachten waren als
een boom. Ze waren als een perelaar
die, in 't seizoen dat wervelt warrel-wind
door zotte zon die koel nog is, maar scherp, effen geleid staat aan een witten muur,
de taaie takken evenwijdig, kort
de stam, en veilig zijne stevigheid.
En hij draagt knoppen, die ge merkt te zijn
van onderscheiden aard; want waar deze éen
scherp is, en vast ineen-gerold, en dun:
zijn andre bol, die staêg-aan zwellen, zwaar
van sappen, en gebult van een geweld
dat werkt langs binnen, en ze onrustig toont,
en recht ze, en keert ze naar het licht, en doet
dat zij naar voren dringen, boven-uit
die dunne scherpe. En de eene zijn 't geblaêrt;
zij zijn het loover dat geen werk en heeft
dan lucht te drinken en een open vlak
aan 't licht te biên; maar de andre zijn de vrucht
die 't eêlst is van den boom, en voedt, en laaft:
- zôo waren, onderscheiden in hun aard,
en vele, de gedachten in het brein
van Heraklès...
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- En daar hij stond, daar stond de dag om hem.
Hij rees om hem uit dampen, die de zon
zoog uit de zee en dook de horizon
met smooren, die den ochtend kleeden; maar
het middag-uur priemt elke smoor-wolk door;
de zee wordt donker en de hemel licht;
er wast gestreef van strooming en van wind;
voor goed breekt teêre omarming, die de nacht
bond aan den ochtend, door den slaap heen, naar
het uur van scheiden, wrangheid-vol en zoet
van weemoed, waarop scheiden lucht en zee...
Zoo rees de dag. En deze dag en was
niet onder dezen die 'lijk bloemen zijn:
zij vouwen hunne blaadjes open aan
den eersten zoen der zon, toonen een hart
van goud aan 't effen-gouden zon-gelaat
op 't rust-uur van den middag; en op 't uur
dat kallem purpert aan de Wester-kim,
ontblaêrd reeds, worden vrucht zij; - deze dag
en was geen dag die 'lijk een bloem zou zijn...
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Een witte blokking werd de doove dag.
Gescheiden nauw van reten heller licht,
hieven als blanke rotsen, tot een muur
geheschen aan een effner vlak dat glad
en glansloos stond, de wolken, die men nauw
kon noemen wolken, want zij waren één
zooals een muur één is in 't ramen-stel
der steenen. Heimlijk opgebouwd, verscheen
hun blanke rijzing aan den blik. En angst
was plots wien 't zag, want een geniepigheid
was in de stomme bleekheid van die lucht
die niet verroerde, en als de kalken wand
was van een eindeloos gevang. - Zoo klom
de dag om Heraklès, die 't niet en zag,
die stond, en dacht, en roerloos was... En uur
aan uur bleef onverroerd de wolken-muur,
tot op de stonde dat verkeerde 't licht
in diepre verwe. Toen werd reet aan reet,
in 't barsten van de blokking, feller; ros
schoot als een pijl een dunne straal, die brak
op 't schervlend vlak der lustelooze zee,
tusschen twee pakken grauwend wit; een scheur
scheidde de massa, die plots blakend stond
van rood en paars en 't vreemde glijden van
een groenige aaiïng. En 't was avond, plots.
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Daar stond nu de avond aan de rosse zee,
de vale zee, de logge looden zee
die 't zwalpend-zware water klotsen liet
naar 't grauwe strand, en 't weêre haalde, en 't weêr
liet naedren, loom en lam, met lui geluid,
egaal in mate, en moede, en onverpoosd
aldoor maar voort heur onverschillig gaan
en keeren, gladde baar op baar
in 't rijzen, vlak verglijden in 't vervloên...
En de avond-lucht, alover deze zee
gelijk een muur, uit rotsen opgebouwd,
doorblikkerd en doorvlamd van ertsen, zaalw
en rood van bonken opgeblokt bazalt,
doorribd van flitsend koper, blinkend-zwart
van schilfer-kolen, effen-bleek van tin:
zôô dreigde, alover deze zoele zee,
thans 't over-hellen van de onweêr'ge lucht,
waar, pal als blokken onbehouwen steen,
de wolken, roetig grauw, ineens belicht
van scheuren roode zon, geniepig blank
van stillen weêrschijn uit de lage zee,
- alwaar der wolken stond de rotsen-muur...
Zôo lag de zee, dien avond, en de lucht
waar 't zware broeden van den heeten dag
binnen een burcht van wolken, koppig-loom
de zwellende geboorte en brallen groei
en 't barstend razen van een onweêr kweekt...
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- In dezen avond stond Heraklès. Maar
gelijk een schutter stond Heraklès plots;
een schutter die, het smalle hoofd gerecht
op 't spannen van de pezen aan den hals
die pijn haast doet van 't spannen en wordt hard
en droog; de buik gehold om 't dieper hol
des navels als een welv'ge drink-nap, waar
de borst naar voren dringt en rib aan rib
toont, strak als snoeren, tot bij 't dubble vlak,
- dat onbeweeg'lijk blijft wijl ademloos
een wijle, - waar de borst is dubbel vlekkend;
en strak de beenen en hun rijzig stel
van spoel'ge spieren op den smallen knie;
en tweelings-wijs, de harde kuiten; en
de wreef die welft, recht aan een harden grond,
want op de teene' alléen rust heel het lijf;
- gelijk een schutter die den boge spant,
een arm strak uít, waarvan de knoest'ge vuist
het hout omvat; en de andere arrem hoeks
die trekt de peze: 'lijk een schutter die
de punt recht van zijn pijl op 't verre doel:
zoo stond plots Heraklès, het oog gerecht,
gelijk het zwarte punt eens scherpen pijls,
op 't doel, aan hem gerezen.
- Want hij zág.
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Loomer dan lood, lood-kleurig, en als lood
door-solferd van weêrglanzen, geel en rood;
door-schilferd van gestarde schichten staal
en zilver, en bekroond van koopren nok
die zweette in geulen zuur-groen gif, stond pal
en hoog in zijn vier torens, de oude burcht,
dees harde burcht van log bazalt en van
't gestold metaal dat blok aan rots-blok bond
bij geuten ziedend mengsel, - deze burcht,
deze oogenlooze Diomedes-burcht.
Want zijne logheid heerschte als oogenloos;
raam-gaten zag de buiten-muur, noch spleet
dan die venijnig loerde en loenschte, schaarsch
en onbemerkt, waar muur aan muur zich haakt,
hoeks, in den winkel van een zwarten hoek.
De lucht was als een klaardere ijlte alom
zijn bonkig en zijn blind-geruste staan.
Geen wind dorst botsen aan zijn muur, maar zoog
om zijn gevaart, dat bleef onaangeroerd.
En raasde een ontij en 't vervaarlijk slaan
der bralle orkanen: op zijn stapeling
van rotsen, waar vergeefs de branding beet,
rees doof de burcht, de Diomedes-burcht,
rees doof en blind in looden roerloosheid,
trots dood en leven, voor alle eeuwigheid.
- En zôo zag Heraklès dees burcht, en plots
stond hij gelijk een schutter...
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En aan het strand dat grijsde zag hij ook
de paarden thans...
- Uit zweep-gestriem gekletst
dat schreef een cirkel klank aan de einders, stoof
hun draf aan uitgeschoten hoeven straalsgewijs
de ronde lijne toe ter zee.
Een vreugde die gelijk een woede was
brandde het wit van hunne blikken rood;
schoot door het rugge-jucht; ging trillen aan
de koten; droogde plots hun tong, die hing
scheef uit een muil welke, als gescheurd, niet sloot
en toonde groote tanden. Hijgend snoof,
gesperd, hun neus een ademlooze lucht
bij 't draven...
Tot ze opeens, als op bevel,
samen en zonder éen gebaar hun jacht
staken, en blijven staan op stijven poot.
De bek sluit, en zij zwelgen. 't Oog gaat toe,
gaat weder open op een loenschen blik,
gaat weder onder bleeke wimpers toe.
De neus durft niet te roeren. Een geril
doorsiddert heel het lichaam, dat van zweet
in beken vocht staat. - Weder striemt de zweep;
de lach van Diomedes schatert. Maar
ze en roeren, zijne paarden, want ineens
en zijn ze langer zíjne paarden weer.
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Want weder roken zoete lijken zij;
en weten dat zij schriklijk eten gaan.
- En dit had Heraklès gezien...
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IV
Want weder was, aan 't goed-geregeld uur,
was Diomedes zijn kaemren uit.
En zie: en was zijn wezen niet een feest,
en was het tevens dreigen, donker-toe,
eens onheils, waar hij trad: hij, Diomedes?
- Want uit zijn kaemren trad hij weêr aan 't licht;
van uit zijn broei'ge kaemren, waar de dag
zijn warmte dook, moede, onverwaaid, in 't rood
en wolle-dicht behangsel, fel en zwaar,
- van uit zijn roode kaemren, waar de zon
bloedde aan elk raam als aan een open wond
gemokerd in de wand, bloedde voor 't laatst
een loggre klaarte door het avond-uur.
Zoo, Diomedes trad zijn kaemren uit.
Fel bloeide zijn ontzaglijke gestalt,
fel-baeklend zijn gestalt, maar bleek en mat
bij beurte, naar zijn hellemende stap
op bronzen zole trad elk venster-raam
voorbij, of waar een muur-pand, dicht van wol
en donker, scheidde raam van raam: zoo was
zijn aangezicht een vier'ge lach, om plots
een donkre wrokkigheid te zijn, en weêr
het eerste blijde blaken. En zoo was
bij beurt zijn heele wezen als een feest,
en als het dreigement, angst-wekkend, van
een onheil...
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Zwaar galmde dan, de lange gangen door,
de lage kluis voorbij, waar vrouw en slaaf
woef linnen, kleurde wol of sneed het kleed
voor feest-maal, goden-dienst of gullen jacht,
- zwaar galmde, rustig-zeker, stap aan stap
over 't gewelf der holle keldren, waar
de kilte heerscht, welke ernstig maakt en bleek.
Hij trad, en hief zijn voeten stap aan stap;
zij vielen met bewustheid. IJzig schreef
zijn ijzren staf in 't marmer kras aan kras,
aldaar hij, aan 't plaveisel olie-klaar,
schreed, en bij 't schrijden meldde aan elken tred
zijn naedren bij de schampen vuurs, gestampt
uit de ijzren staf, of bij zijn ijzens-wreed gekras.
Zoo trad hij, zijne roode zalen uit,
de lange en koele gangen door, aldaar
geen licht is.
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En duister wies daar aan zijn aangezicht:
een vaalheid, veeg en lichtloos, waar alleen
leefde de klaarte in van het oogen-paar;
van het voorzichtig oog dat tuurde, en blonk
uit donkre blikken en hun wak beweeg
naar links en rechts, dat wijlde soms, om plots
te draaien en een dubbel lichtje in 't eng
kanaal der gangen aan te steken. En alleen
dit dubbel lichtje waakte aan leven hier,
tenzij de genster, die het donker brak
om ijlings weêr te zwichten, van 't gebit
dat glinsterde als hij dacht een blij gedacht,
of van een ring, of van 't bewegen, plots,
der goudene juweelen, boven 't kleed
dat donker was, en zwaar in langen plooi
hing, moede en van geen schitteringen. Want
hij ging het duister door, Diomedes,
zijn schreên verhaastend, en zijn adem vlug,
want heel zijn wezen smachtte naar het licht.
- Zôô trad hij zijne kaemren uit, naar 't licht.
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En daar verscheen hij, plots, in 't straffer licht,
zuigend de deur aan van de gangen, breed
opgolvend uit de deur der gangen. Stil
was 't licht, en vreemd van onbewogenheid.
Want beet het in zijn oog een priem'ge klaart;
beet aan zijn lip een felle schroeíïng van
het pas-bestaande, het nauw-geäêmde licht:
de hemel was een muur, een rotsen-muur,
roerloos een rotsen-muur, waar schichtig soms
een flits van koper rossen bloed aan leî,
of eene groenige aaiïng, sluier-licht
gleed, weêrglans van een ongekende klaart,
boven de loome en lamme zee, die lui
geluidde, en zwart was, en ineens heel bleek.
- Hij, Diomedes, stond nu in dat licht,
gedoofd in-eens èn blikken èn gebit,
dood der juweelen glinster aan het kleed
dat rijk als wijn werd; - Diomedes stond,
ter zwarte poort een rustige gestalt,
waar 't roest van 't aangezicht op-helderde, en
het roest des baards ging tanen...
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Stilte was zoo stil,
dat hij het dubble welven van zijn borst
hoorde adem-halen, adem-halen zâg,
en angstig voelde hoe het adem-haalde...
En aan dien adem was het, of de zee
bewoog, welfde aan gezwollen baar op baar,
zonk weêr tot kruipende effenheid, en bol
weêr zwol. Dolfijnen-rond, glooide de rug
van 't water menig-voud; slonk moe dan, lijk'
een wind-leêg zeil; rees als een weduw-zucht;
ging weêr zich diepen 'lijk het hollen is
van eene vrouwe-kele, waar de hals
lijnt uít in 't schoudren-paar: zôo lag de zee
en aêmde, lastig... En waar lucht wies als
een doove muur van harden steen die stond
onroerend: Diomedes was 't, alsof
elk nieuwe teug, gezogen aan het licht,
traag overhellen deed den loomen muur,
en elk uit-aedmen weêr hem deinzen deed.
Hij ademde. En de lucht was aedmend, en
de zee was aedmend van zijn zwaren adem.
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Maar niet en duurde een al te vreemde rust.
Kon duren dit? Was hij een lévend man,
een levend vôrst, en zou van geen bevel,
of 't wel-gevallen van zijn lach, de lucht
geen teeken kennen? Kon een stilte zijn
die niet van zijn gebaar doorwenteld wierd,
noch van zijn stemme trilde? ...
- En slaakte toen
een lach zijn onverwachte en zotte keel,
zijn roode en open keel, zijn reeuwsche keel
die barstte door de lucht. En deze zong
lang huivrend na, gelijk een plotse barst
blijft zinder-zingen in een dun kristal.
En trap aan trap dan, den granieten trap
âf van zijn burcht, die leidde naar het strand,
tot waar het zand is krissend aan den voet,
trad hij de treên beneden van zijn burcht;
schrijvend zijn staf van ijzer elke treê,
tot waar hij plots diep in den kiezel schoot...
- Zoo trad Diomedes, aan zware zool,
met loomre beenen door de zavel-diept,
naar zijne stallen, en het paarden-stel.
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- Nu was het 't uur, dat weêr de zee vervloot.
Want dubbel is de zee: zij schilfer-glijdt
aan dunne lagen water naar het strand,
die leggen over-éen, en rijzend, laag
aan laag van vlakke, fijn-beschuimde, raggerafelde
ebbe-rijen aan het zand
dat week wordt. Tot het tij aan 't zwellen gaat;
gaat gulzig zwelgen; haastig groeit en stuwt;
van golven zwaar staat; en geen breidel kent
in 't stijgend steigren.
Maar er is het uur,
dat zakt in-éen het steigren van de zee.
Een moeheid komt de waetren over, en,
de kopp'ge loomt van naedre nacht. De zwaart
der waetren wijkt. De onstuim'ge drift verglijdt.
Er is een wachten, stom en luistrend. En
dan gaan de baren weêr aan 't wijken, éen
voor éen de schilfer-dunne waetren weêr
weg van elkander, weg-geschoven, weg
in 't maffe, vlak-gestreken zeeën-vlak.
Het zand ligt naakt, al draagt het, vroom en schoon,
de teekening van elke water-scheut.
Het zand is naakt en wepel. 't Is het uur
dat weêr de zee vervloot...
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- Och neen: niet naakt en bleef het zand...
De zee,
geniepig in haar breedste jongstigheid,
blij-dreunend in heur joel, is slecht en valsch.
Zij rijst, zij voert heur menigvoud'gen lach
de landen tegen; van heur sterken pols
die meet aan slag en weêr-slag 't gaan en staan
en het weêr-staan van aarde en lucht, van boom
en rots, en van de werken die der menschen zijn,
huivert in blijdschap en in vrees 't heelal,
huivert 't bewust-zijn van het juist getal
en van de mate. Ze is de mate zelf;
ze regelt heel het leven... Maar de dood
rolt in heur flanken, en zij baart den dood.
Zij baart den dood. En waar ze, zijig, wijkt,
- en 't avond-uur moog' schoon en maagdlijk zijn,
laat ze de vreeselijke erinnring na
van lijken, die ze rollend wentlen liet
naar 't strand, en 't weeke bedde van het zand.
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Niet naakt en bleef het zand...
En 't paarden-stel,
ontbonden van zijn keetnen en zijn krocht
bij Diomedes en zijn luiden lach,
had, aan een langen nek, met loenschen blik
en krullen van een huivren neus, geraên
dat het niet naakt bleef... En, aan schrappe hoef
teenlings genaderd, snoof 't den reuk der lijken op.
Het aarzelde. En de nek boog bak-waarts. Traag
roerden de knieën der voor-pooten. Traag
de kop, die schudde... Maar begeerte zwol
hun tonge weêr die kende, dik en vol,
de smaak van 't bloed. - Hun oog rolt binnenwaarts.
Een schudden priemt den buik door, en 't geril
is pijnlijk-wreed dat schiet door hunne scheen...
Zij naedren, stap voor stap... Hoe rustig is
de lucht... Zij naedren, nek vooruit. Zij staan.
Walg en begeerte slaat hun neus-gat aan.
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V
- Zij lagen beiden, man en vrouw, en wat
is tusschen beiden: 't kind, van hunne min
gewonnen, en van hunne zorg gekweekt.
Zij lagen, grauw, en van de kleur des zands
dat grauw was, aangespoeld op tij der zee,
uit verre reis ten strand hier aangezwalpt;
waar 't holle schip, vervold van golven, zwolg
de kolken ín, die 't zogen, en verliet
in rosse' orkaan-nacht man en vrouw en kind,
wier schrik zocht redding, eerst, in de eigen kracht
die sloeg de waetren van het laatst geweld
des levens, en van naderende stuip
des doods; en toen ging falen kracht, en schrik
werd moedeloosheid, wonden in
een strengeling van hopelooze min
man, vrouw en kind hun leden in elkaêr...
Zoo dreef ze nader, zoo verdreef ze opnieuw
het tij op mate en gang van ebbe en vloed;
tot de eindlijke avond en het moede zog
dat àanvlood, wijlde en weiflend loomde, log
van looden avond en van looden wind,
ze naliet, vader, moeder en hun kind.
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Zij lagen, grauw en van de kleur des zands
dat grauw was in den avond, leie-glad
en glanzend lijk een lei-blad, korrel-fijn
van glanzen... Bol-gezwollen lagen zij
aan de in elkaêr-geslagen bleeke leên,
de vrouw heur armen om den man, het kind
zijn teedere armkens hakend om de vrouw,
de man ze omarmend in éen vasten greep
aan beider lenden. Maar een afschuw wrong
zijn mond, en wendde aan andre zij zijn hoofd.
Zijn oog was toegenepen, waar het oog
der vrouw wijd-open glariede, en het grootgezwollen
kogel-hoofd van 't kindjen hong
gespannen tusschen beider borst. Zoo had
de dood ze machteloos gelegd, hun kind
het eerst getroffen in zijn week bestaan;
de vrouwe dán, vergeefs om mannen-hulp
geroepen; en de man, wien zelf de kilt
steef de aedren in de beenen en ten nek,
het laatste, daar hij wendde in afschuw 't hoofd
van zijn gestorven lieven...
En aldus
lagen zij dáar ten strande, waar het wier
was slingrend om hun leden, en ze omwond...
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- Maar weder riep, in vreugd die woede leek,
en buldrend dat het helmde, kort maar woest,
vorst Diomedes ‘Ei! mijn paarden!’, en
zijn zweep doorzong de zinderende lucht.
Toen ging voorzichtig en uit langen poot
hun naedren, aarzlend, waar daar lagen, man
en vrouw en kind, binnen een water-kring.
Vijf paarden, gingen zij, hun schicht'ge blik
vol bloed, hun kwijl'ge sidder-bek vol bloed;
bij iedren stap een vaste kegge slaand
in 't wakke zand; nieuwsgierig maar beducht;
vol geerte en vol ontzag den nek gelengd;
en 't huivren van den neus vol lust en vrees.
Maar toen ze kwamen waar de strengeling
der lijken leek te leven in den dood,
toen ging 't gehinnik ôp van Sarkobroos,
toen ging 't gehinnik ôp der andre vier.
Vijfvoudig viel de snuffelende muil,
vijfvoudig 't bleeke puilen van het stel
der tanden. En in lange beken liep
aldra het lijmig vocht uit reet'ge wond
en bleeke scheure, waar de tand sloeg, reepte of beet.
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En éenmaal in den mond den smaak van vleesch,
- van 't lamme, doode vleesch dat, pekel-week,
beet hunne lippen en het tand-vleesch van
een al te malsche reeuwschheid, - slokte in hen
een holle gulzigheid. Zij slikten wreed
aan âl te groote brokken, zôo, dat 't oog
naar binnen draaide, en hunne tonge zwol
naar buiten, en het nek-jucht vlug bewoog.
IJverig aten zij, naijvrig elk
op de' andre, met een loenschen blik
volgend 't verslindend slingren van den bek
der andere aan de maffe, naakte leên
die hongen waar de kneep der tanden hief
ze, en neder-ploften waar ze, ontvleescht tot op
het been, van tusschen 't kinne-bakken vielen...
Vorst Diomedes' paarden aten, woest.
Zij aten. En zoo sleurden lid aan lid
de lijken stuk zij. En waar elk zijn been,
zijn arm, of 't los-gewroetë ingewand
stap-voetend heen-droeg, achterdochtend, naar
de veil'ge spijs-plaats, waar geen gulzigheid
jaloersch ze naging, noch een gunst'ge rust
gestoord werd voor ná-proevend kauwen, als
de spijze was genuttigd: daar stond, pal,
hij, Diomedes, rossen avond in,
die toezag, wel-gevallig, en in zich
een vreugd gevoelde, die geen mensch en kent.
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Hij stond. En weder was de trots in hem
dat hij een vreugde in zich te wekken wist
zôo als geen ander mens ze kende...
- Ver
als naar de punten van een ruime ster
die ongezien zich hadde al-over 't strand
gestrekt, zag hij traag-voetig zijne paarden gaan.
Hij zag ze zorgzaam omzien; hoe ze dan,
verzadigd de'eersten honger, elk zijn brok
gezapig aten, kluivend reep aan reep
van knook aan knook, en knauwend elken knook
in 't schuine bakkes. En hij zag daarna
hoe ploffend elke logge paarde-romp,
gestrekt de dunne pooten, zonk ten grond;
hoe drie-maal 't hoofd nog hief, en 't wimper-wit
bewoog al-over een slaap-gragen blik;
hij zag hoe zijne paarden, zat van vleesch,
hoe zijne paarden, zat van menschen-vleesch,
vielen van slaap. En weder zou zijn lach
gaan schallen, en reeds hief zijn donkre vuist
de zweep, die ze aan de rust ontrukken moest,
en drijven naar den zwarten stal het stel
der logge, norsche en huiverende beesten,
- toen plots de lucht ontstelde van een kreet
die scheurde zee en hemel...
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VI
't Was of plots
over een stad van lage menschen zonk
in-éen hun gansche stad, al-waar ze in rust
genoten slaap. - Maar ijlings kraakt het dak;
de muren schuinen onder eene vracht
welke, onbekend, te vreeselijker maakt
de inéens gewekte menschen en hun angst.
En boven hunne huizen voelen z' hoe
de torens wankle'. En boven torens uit
voelen z' hoe, in den nacht, de koepel van
een steenen lucht in logge brokken breekt...
- Eerst is een stilte, die hun oog verbleekt
en snoert de kelen. Maar ze en duurt. Want, waar
staat klaar in hun gelaat het bral gevaar,
barst uit 't verhelderd brein, barst uit hun lijf,
barst uit hun schrik, aan leên en blikken stijf,
uit heel de stad den duizendvoud'gen kreet
van wie niet sterven wil en zich te sterven weet.
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Aldus de kreet, die heel het ruim ontstelt,
de hemel, en de zee...
- 't Is Heraklès.
Van uit de diept der zee, van op het plecht
van zijn azuren boot heeft hij 't gezien,
heeft hij het nijdig-razerige maal,
heeft hij het wreede en stille maal gezien.
En hij, die in den weemoed van zijn strijd,
minachtend neêrzag, uit een ochtend-vert,
op dezen burcht die hij verwinnen zou,
en ach! zoo zéker te verwinnen was:
thans greep een woede aan zijn gezwollen nek.
Thans, in den opgeblokten avond, doof
om deze snoeverige slachting, dat
zijn boot aan 't naedren was, en beter zag
zijn blik het snood bestaan van dezen vorst,
die al te brallend over bevend volk
beval, en voedde een stel van paarden met
het vleesch van menschen, - waar thans onder 't oog
hem viel 't geweldig-goddeloos bedrijf,
thans dreef hij met éen stoot des krommen booms,
zijn bodem naar den oever, waar hij vast
gaat zitten in de zanden. En hij springt,
Heraklès springt ten oever, en zijn stem
doet heel het ruim, doet zee en hemel duizlen.
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- Plots breekt 't gebaar in Diomedes' hand,
en zijn geluid, en zijn gestalte keert.
En zie: tegen de lucht die feller glanst
van koper, in een gloed van groen en goud,
roert zijne beenen, breedt bij elken stap
nu rechts dan links zijn dubble borst, verschudt
de zware lokken onder 't leeuwen-hoofd,
Heraklès, aldoor nader. En zijn neus
blaast huivering weldra met bleekheid aan
't gelaat van Diomedes; 't scherpe wit
van zijne tanden blinkt, terwijl zijn oog
is star, en zwart, en wit. - En schrik bevangt
vorst Diomedes, die zijn aanzicht keert,
zoekt zijne paarden, wentelt de arrem in
een mantel-slip, verbergt zijn ijzren staf
in 't luie vallen van den mantel-plooi...
Doch waar weldra Heraklès vlak aan hem
blijft staan, en ernstig eerst, thâns grinnikt: dan
vat nieuwen moed vorst Diomedes. En
weêr opent op zijn borst hij 't mantel-schut;
weêr knelt zijn vuist om den gestaalden staf;
weêr rijst ter linker-vuist de felle zweep;
en weder klinkt, hoe valsch hij klink', zijn lach.
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En met een stem, die aarzelt eerst, maar vast
gaat klinken bij 't gehoor van eigen klank,
spreekt hij Heraklès toe: ‘Wie zijt ge, gij?
Kent gij dan Diomedes niet, ik, die de vorst
ben der Bistonen? Volg aan dezen staf
het wijzen, waar hij aan vijf punten wijlt,
het wijzen van vijf paarden. Ziet ge hoe
ze staan op straffen voorpoot, strak van nek?
Zij eten ménschen-vleesch. En weet, o mensch,
al was hun maal van avond smakelijk
en overvloedig: nimmer is verzaad
hun honger zóo, dat ze aan het weeke lijk
niet gaarne als toespijs voegen 't lillend vleesch
van wien nog sterven moét, al was het ook
van hunne harde beten, en den stamp
van hunne hoef... Zijt gij dan 't leven moe,
o stervling, die u kleedt in leeuwen-huid,
en meent van uwe leeuwen-huid mij schrik
op 't lijf te jagen, dat ge aldus me naêrt,
en snuift bij neuze, en snoeft, zij 't sprakeloos?...
Of zoo, bij Zeus, geen sterveling gij waart;
zoo waarlijk ge onder dezen zijt, wien 't lust,
god, voor 't genoege' in schijn eens mensch te zijn:
denkt gij dan, pocher, dat niet liever nog
dan menschen-vleesch dees kuite en dezen nek
- zij zijn waarachtig flink, - de magen van
mijn paarden welkom zouden zijn?... En zelfs
al waart ge Held Heraklès...’
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- Langer niet
en duldt Heraklès zulke snoev'ge taal.
Weêr dreunt de lucht van zijnen kreet. Zijn knots
zwaait driemaal door de zoem'ge lucht, die zoeft.
En - thâns begrijpt vorst Diomedes. Nauw
heeft hij den tijd te roepen: ‘Heu! Eiai!
Te mij, mijn paarden!’ en te dekken met
het bloed zijns mantels 't plots verveegd gelaat,
of reeds is bloed 't gelaat in 't mantel-kleed.
Tot driemaal ploft de knots op 't hoofd hem; driemaal
't lichaam lager zinkt: ter eelt'ge knie;
ten elleboog; en eindlijk in het zand
het lompe hoofd. En waar Heraklès zucht,
en leêgt van woede zijne longen, trekt
de stuip aan Diomedes' leden, en
zijgt eindelijk geheel zijn lichaam neêr.
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- Een wondre geerte had de kring verengd
waarin de paarden naêdren kwamen om
het vreemd gevecht en 't stuiken van hun heer,
En sprak toen deze paarden Heraklès,
sprak Heraklès de schuwe paarden toe:
‘Ik moest, nog vôor ge schendet ander lijk,
u dooden met dees zelfden knots. Maar hier
is spijs voor u, o paarden, koninklijk.
Komaan, en vreet: dees is een brokke, u waard.
Nooit at ge beter, wis, en verscher kreng.
Eet dan, vooruit!...’
En of een woede, nooit
gekend, z' had aangegrepen, snoven ze op
het doode lichaam van hun meester los.
En 't werd een wroeten in den hollen buik;
een brekend stampen, onder twintigvoud
een harden teen, van ribbe en dij en hoofd;
een gulzig zwelgen, een geweld'ge jacht
van razend-heeten honger om een prooi!...
- Maar toen rees walg in Heraklès. En stil
is hij hun zorgloos-vratig maal genaêrd.
En éen voor éen trof ieder paard zijn knots
midde' in de sterre die om 't voorhoofd draait.
En éen voor éen zijn zij gevallen op
't geschonden rif huns meesters...
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- Toen was de nacht gekomen. Of de Daad
gezuiverd had 't Heelal, was schôon de nacht.
En Heraklès ging wéer zijn bodem toe,
de azuren boot, waarop zijn aardsch bestaan
hem voeren moest naar telkens nieuwe daad,
en telkens weêr deze ijlte in zijn borst
moest hollen... Trage ging zijn stap. Was moe
deze arrem? Neen, hij was niet moe... Was blij
dit hart? Kon blij nog zijn dit hart? ...
- En Heraklès was niet gelukkig, toen
ten voor-plecht weêr hij zat en zuchtte. Want
hij wist dat morgen weêr hij reizen ging
naar eendere ijlte...
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De terug-tocht
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o Gij, die eens dit woord vernemen moogt;
die dit mijn woord ten boôm bezinken laat
aldaar het zaad ontkiemt, dat wordt de bloem
van uw gedachte, (en ze is de geur die rijst
aldaar ge treedt, en van uw wezen kleedt,
van uw gevoelen en uw weten kleedt,
de wegen van uw leven); - vrienden, gij,
die dit zult lezen, en den hart-klop hoort
die zacht of angstig hamert in mijn woord;
gij, die me leest, en in den hand-palm voelt
hoe van mijn zang u vromer 't voorhoofd zoelt;
en voelt uw lippen drooger, en 't gehijg
drooger van uwe keel, wanneer ik zwijg:
vrienden, ik weet, nôg zult gij hongrend zijn
na de arme spijzen van dit vreemd festijn;
gij zult niet rijker zijn ten zoldre, van
den schaarschen kern die bléef ten wuiv'gen wan;
maar word' de spijs u warrem bloed, en laat
tot duizendvoudig zaad ge rijpen 't zaad:
dan staat ge rijk en schoon in de eêle gloor,
o vrienden, van 't geluk dat ik verloor...
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Weet: ik ben Orpheus, die gewonnen werd
van vorst Oiagros bij Kalliopè.
Zij was, mijn moeder, van het Negental
dat maakt den negen-klank uit van den zang,
zooals Apolloon hem te deelen wist
naar negenvoud'ge wijze, al in den mond
der Muzen, daar ze staan, elk eigner klank
geschakeld in den keten des akkoords
van wetenschap en schoonheid, van vernuft
en blijde ontvangenis der zinnen; zij
die heeten naar bedieden van hun kunst:
Kalliopè, de schoon-getoonde, die
te reden leert en zingen helden-daad;
Kleio, de roemende, welke den roem
verkondigt van rijke geschiedenis;
Euterpè dan, moeder der zoete vreugd
die zingt uit liedren, fluiten, en het spel
van snaren; dan: Thaleia, zij die bloeit
in geestig spel van zeden; Melpomeen
die klaagt in treur-spel; en Terpsichorè,
dans-zatte, die aldoor tot nieuwen dans
heeft reede zolen en een mond vol wind;
Erato, die bemint, van 't liefde-lied
de zachte en zuchtens-zieke moeder; en
hemelsche Oerania die kloot aan kloot
des hemels weet en wijst; en eindlijk zij
die âlle zangen kent, en zingt háar zang
bij monde van haar zustren, waar zij elk
heffen een eigen zang: Polhumnia.
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Zij waren negen zust'ren, en ik was
het kind van één der negen, maar ik was
het lieve kind van alle negen. - En
ik wies in hare hoede, licht van hoofd
en ras in daden, en van leen'ge kracht
in hare kunst, aan dans en zang, aan spel
en weten. En zóó was ik ook aldra
het lieve kind Apolloon's: hij die staat
in al de staatsie van zijn zon-gewaad,
als zijne dochteren, in een ronde rei,
roeren de bleeke voeten, en een dij
die glanst in 't kleed dat hare leden vleit
van kleur der ure en eigen kleurigheid,
wanneer ze in ronde om hém staan, en de maat
der glooiende gestalten ôm hem gaat...
- Ik werd zijn lieveling, omdat ik was
haár lieveling; en toen mijn stem niet schril
meer was als van een krijschend kindjen; toen
geen hapering meer stoorde luiden galm
van mijne kele, en van een blijde ontzag
hij 't koor der Muzen mij beluistren zag:
toen schonk zijn lichte hand mijn brooze hand
een lyra, die 'k, ter eer van 't Negental,
bespande van een negentall'ge snaar.
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En geene zong, van 't rijzig Negental,
en geene zong meer, of mijn lyra zong
te boven haar, tot zij bewondrend zweeg;
en 'k was niet langer haar een zoontje meer:
ik was haar meester, waar ze, in zaal'ge vreugd
of de' ernst des weemoeds, hoorden de'eigen zang
zóo schoon verworden uit mijn gouden mond
en mijne lyra. En niet zíj alleen,
de schoone Negen: al wat over aard
gaat, of een tooisel is der gulden aard,
dieren en planten, en het hard geraamt
waarover glooit het kleed der aarde, en zelfs
bollen van zonne en sterren, en 't gestuw
van wolken en van winden: alles was,
waar ik het zong, bewondring voor mijn zang.
En leeuwen wierden warmte aan mijne zool
die ruste op maan en rug hun; wierden zoet
van zuchten aan mijn borst een tijger-paar;
éen-hoornen rezen van hun blank gezag
me te elker zijde tot een konings-wacht;
veel sterren zijn ontstoken aan mijn stem;
de zon zonk rooder van mijn stem; en zong
de wind ooit schoon, hij zong op mîjne stem...
- En toen ik later, (en een sterke tocht
van overwinning dreef veel helden âan
te varen op den Argo,) toen ik meê
den Argo voer: ik zong, een nacht, zôo schoon
dat bij den morgen, in den malven glans
des ochtends, aan onze achter-plecht het lijk
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dreef deinend eener vrouwe, wonder-wit.
En toen zij werd aan boord gehaald, en was
verschenen als eens visschen 't onderlijf:
toen wist ik dat deze Sirene zich
had dóod-gezwommen om mijn goden-zang...
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Maar ik bezinne dat ik zeggen moet,
vrienden, niet van eene overmoed'ge vreugd,
maar van mijn onheil...
- Weet dan: ik was schoon,
niet van mijn zang alleen, maar van mijn lijf,
waardig de klein-zoon van Apolloon en
de zoon van oog-schoone Kalliopè...
En 'k vrijde een jonge vrouw, en zij was schoon
als ik, en zij was de een'ge die mij liever was
dan mijn gezang, en mijn gezang vermocht
bij schroom te smachten in mijn rijke keel.
Eurudikè was hare naam, en zij
eene dryade, blanker dan de berk
der blijde bergen, en gelijk de loot
des berken lenig... En zij was van mij.
'k Ontwaakte van haar wake aan mijne zij.
'k Sliep in, tevreden, daar zij rustig sliep;
en, waar 'k haar minde, was haar heupe diep
gelijk hare oogen... En ik minde haar;
ik zweeg om haar; ik heb mijn zang gestaakt
omdat ik minde, en zôo, dat nooit een zang
me-zelf genoegen kon om mijne min;
en zong ik wél, en rees daar wél een lied
uit mij naar wat ik hâre diepte ried
aan schoonheid en aan liefde: spoedig zweeg
mijn mond van grondlooze onmacht, moede en leêg...
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- Niet de een'ge was ik, die gebonden wierd
in liefde van haar leen'ge heerschappij.
Eén was, een nijd'ge, wien een dubble brand
bezat: naijver eerst om kunst des zangs,
om 't meten van de heem'len en van de aard
aan aêm en hart-klop, en den lichten bons
van dans der leden of den ijlren dans
van klank en woord, en dâarom mij-waarts droeg
een haat als eene walmen-zware toorts;
en dan: droeg hij niet Eurudikè toe
een liefde 'lijk een toorts die flakkert hèl?
En was ook deze - en heette Aristaios van het geslacht Apolloon's: dra vergat
zijn afgunst en zijn wederstreefde min
dat zelfde bloed ons bond. En toen vergeefs,
tot tien-maal toe, en van het rijkst geschenk
zijn min Eurudikè had getempteerd,
toen pleegde wraak hij...
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o, Mijne vrienden! nu gaat mijn verhaal
óver in droefheid, 'lijk een stille kwaal
die, eerst verborgen, dra uw lichaam kwelt
tot ze in haar macht uw eêlste macht omknelt...
- Het was een tijd van liefde, wonderlijk,
dat samen, ik en Eurudikè, we in
't seizoen des zomers leefden. Nimmer had
mijn borst feller gehuiverd van haar aêm;
nooit beefde ik in mijn leden zóo van haar
gelonk, en was een gloed aan 't voorhoofd mij
alleen van 't weten dat zij naedrend was.
En Eurudikè-zelve: was zij niet
gelijk de zonne-bloeme die, aldoor
en onafweerbaar, wendt een min-ziek hoofd
ter zonne, en staart ter zonne, en niet en buigt
haar kruine, zelfs wanneer de zonne zonk,
maar keert alreede naar den verren dag
aldaar de zonne hooger rijzen moet,
keert naar het ochtend-Oosten reeds haar kruin,
als nog de nacht is zwart van zwaren slaap?:
zoo stond aan mij als aan haar zonne, zij
die mij beminde, Eurudikè...
- En toen,
in dat seizoen, dat boordevol ons miek
van liefde, en 't meest ik voelde wat zij was
in dit mijn kloppend leven: toen zou hij,
booze Aristaios, wrake plegen... En
eens daags, dat wij gelegen waren in
de geur'ge kruiden en het week gebloemt
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van eene wei, toen zond een adder hij
- hij was een wichlaar, en had heerschappij
over verholen dieren, - en die beet
mijne Eurudikè aan den zachten hiel...
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Zij lag stil in mijne armen, en een zoen
ging bloeien aan haar lippen, - toen de beet
haar schoot door heel het lichaam. Maar zij bleef
stil in mijne armen, en haar lach bleef zoet,
en haar gerezen zoen bloeíde aan mijn slaap...
En slechts omdat hij duren bleef, en niet
en week, en hare mond werd langzaam koud:
toen zag ik àan haar, en ik zag heel bleek
haar wezen, en verstard als tot een grijns
heur lichaam, en hare oogen hopeloos...
- En, mijne vrienden, ik heb níet geweend.
Geen traan zwol in mijn oogen. Wonder-sterk
voelde ik me plots, een hard besluit in mij...
'k Heb haar begraven in haar lelie-kleed;
'k heb haar gedolven in een rozen-tuin
de laatste koetse. En 'k heb niet ómgezien.
Ik ben gegaan... Waarheen? - Ik had mijn doel,
mij ingegeven van Apolloon, rijk
van 't wapen mijner lyra... 'k Ben gegaan;
veel dagen heb 'k gegaan, door landen, zwaar
van vee en menschen, en door streken, bar
en woest, waar alle leven dort en stikt.
Ik ging. Er was geen moeite in mij, in ziel
noch lichaam. En al wist ik niet hoe 'k ooit
bereiken zou wat ik bereiken moest:
ik ging...
- En aldus ging ik dagen lang,
door weide en woud, langs zee en zand-woestijn...
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Tot op den avond dat ik wachtend stond
ten boorde eens afgronds, en bezon hoe 'k ooit
hierover kwam, - en plots me daar verscheen
wit een gestalte en die gelauwerd was
om 't hoofd: Apolloon, die, een vinger aan
den mond, me hiet te zwijgen, en me bond
alover de ooge' een blind-doek.
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En zie, ik zonk, gezogen aan een kolk,
mijn adem plots bemoeilijkt. Kilte rees
me in 't aangezicht. Verkleumd aan al mijn leên,
pijnlijk aan knie en pols, en 't voorhoofd ijl,
zonk ik, beklemd en héél gedachten-loos.
Ik wist wel wát geschiedde; maar het was
zoo vreemd, dat geen besef mij ruste bracht
in 't harte dat geweldig klopte... En 'k zonk,
ik zonk aldoor maar lager, aan geen grond
mijn voet, en aan mijn handen geene wand...
En niets en hoorde ik; 't zuigen had geen klank
des rechten kolks, en zelfs geen menschlijke aêm
woog wassend van Apolloon aan mijn zij.
En slechts het bonken van mijn harte klonk
me in oor en kele, en aldoor harder naar
de diepte zwolg en ijler werd aan lucht...
Tot plots dat bonken van het hortend hart
ôok staakte, en aan mijn zole een vaste vloer
heette te staan en paal zette aan 't gedaal...
- Ik stond: er was een koelte aan mijn gelaat.
Vocht walmde zoetrig in verlauwde lucht.
Mijn hoofd werd warrem weêr, en slap me knie
en pols. Een zucht loosde mijn longe', en 'k rook
een geur van aarde en water... En toen sprak
Apolloon: ‘Orpheus, neem mijn hand; wij zijn
ten Styxe. Reik uw voet; treed toe. We gaan
ten boote. Leun aan mij. - Gij, Charoon, vaar.’

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

99
Wij voeren aan een water dat ik niet
mocht zien, een lange en droeve wijle. Ik stond,
en voelde aan mij, zacht warrem, Apolloon,
en hoorde 't logge zog dat lam besloeg
de boot, en traag het ploffen van den spaan
die Charoon roerde. En geen obolos vroeg,
- prijs voor den overtocht voor wien den dood
keerde in een nieuw en pijneloos bestaan
het aardsche leven, - vroeg zijn groll'ge mond.
Wij voeren. Luistrend als naar ver gebeur
dat men niet hooren kan, was mijn gelaat.
Heel lange leek de tocht mij; roereloos
de lucht waar geen geluid bewoog; en lui
van lustlooze ijlt dit ônaardsch leven dat
ik niet en zag... Wij voeren lange, en ik
en voelde ons varen niet... Tot lengerhand
ging ruischen vér gerucht, toen nâder, en
plots uit een kuile galmde, hol en schel,
galmde drievoudig, uit driedubble keel
het razend blaffen van den helle-hond,
Kerbèros... En daar stolde me in den hals
van schrik het bloed. Ik drong mij dichter aan
Apolloon. Maar: ‘Geen vrees bevange u,’ sprak
van zoete stemme hij. En daar de boot
stootte aan den wal, hief zijne zoele hand
mijn aarzelenden stap den bodem uit;
terwijl al grollend ter drievoud'ge keel,
't verwoede razen van Kerbèros zweeg...
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Toen gingen we aan den keien-weg. Er was
aan ons een weeke geur van bitter kruid,
een smaak aan mijne lippen als gal, en aan
mijn huid een onbewogen lucht, die klam
aansloeg mijn wangen en mijn handen... Maar,
naar verder ging ons gaan, en effen werd
de vloer, en eene ronde zoelt omrees
mijn leden aangenaam, en ik mijn stap
vernam te klinken hol als in het lang
recht-lijnig loopen van een gang die leidt
naar weidsche zalen: zoo vermoedde ik dra
door wèlken gang ik ging, naar wèlke zaal.
En angst klopte aan mijn slapen: zou 'k haar zien,
voor wie 'k gekomen was, Eurudikè?
Zou wel-gevallig zijn den goden, dat
ik weêr haar zie, en levend, en haar oog
in 't mijne, en haren monkel mij-waarts? Zou...
- En 'k vroeg Apolloon, smeekend: ‘Zal 'k haar zien?’
Maar zweeg Apolloon... - En wij gingen maar,
de lange gangen door, de duisternis
bang om mijne oogen. En ik vroeg opnieuw:
‘Zal ik haar zien?’ Maar weêr zweeg Apolloon...
Een moedeloosheid zonk ter leden mij;
zwaar zwol mijn boezem van hooploos verdriet;
en, waar mijn blind-doek bond mijn oogen, werd
hij nat van mijne tranen... - En wij bei,
wij gingen; toen gefezel ik vernam
van vele stemmen, en Apolloon stand
hield, en mij stille hiet te staan.
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En weêre dorst ik, twijfel-vol mijn hart,
te vragen: ‘Zal 'k haar zien?’; en toen
ontbond mijn blik Apolloon, en hij sprak:
‘Vraag der Vorstinne-zèlve haar te zien.’
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En 'k zag. Ik zag de groote marmer-zaal
vol zuilen die de wereld schragen aan
een voet van duister goud-erts. Waar ik stond
was eene klaarte, die bestond, omdat
Apolloon wit was van gewaad en ik
van kleuren-rijk Thrakisch gewaad. Doch waar
'k van uit ons beiden rechts en links ging zien,
daar ging het donker worden, zuil aan zuil
tot in verschieten waar geen tellen meer
van zuilen nog was mooglijk. - Maar ik zag,
wit als een groote bleeke vrucht, wit als
een appel die men 's avonds hangen ziet
in 't zwarte loover, een gelaat dat hing
onroerend in het zwarte kleed, midde'in
ornaat van eêle en donkre steenen, streng
van glimmen-loozen blik en mond, die stond
gesloten. En dit was Persephonè.
Zij zat, in 't midden van een donkren kring
gestalten die ik ried, méer dan 'k ze zag,
want géen toonde een gelaat. - En 'k had geen vrees.
Mijn blik, het aardsche en zonsche licht ontwend,
zag dees gezicht, en kende geene vrees...
En zei toen Apolloon: ‘Zeg uwe vraag.’
En tóen beving me een vreeze... - Doch zij sprak;
zij, Persephonè, sprak: ‘Zeg uwe vraag.’
Haar stem was duister maar was zoet; zij was
gelijk een ôndoorschijnb're zomer-nacht...
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En 'k gaf geen antwoord. - En toen zag zij áan
Apolloon, en zij sloot hare oogen eens,
en sprak toen stiller mij-waarts: ‘Zing.’
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o, Dat ik weêr zou zingen!... Sedert mijn
Eurudikè daar lag ter rozen-koets,
zweeg aan mijn zij de lyra, waar de wind
zelf klankloos op gebleven was... Maar 'k zong.
Ik had een moed ineens tot sterken zang.
- En 'k zong Adonis in zijn duister woud,
bemind van haar, Persephonè, bemind
van Aphroditè met de gulden vlecht.
'k Zong van haar bei wedijver, en 't gevecht
van hare stemmen om de schuine loot
die was Adonis, en van beider min
zou leven en zou sterven... - En ik zong,
Persephonè, de vreeselijke haak
die scheurde uw harte om dezen schoonen knaap.
Gij liept als een Menade, waar de slaap
hem had bevange' en neêrlei; en ge en dorst
hem naedren met den honger en den dorst
van uwe liefde, en gij waart ziek gelijk
een veerze in 't ziek seizoen, Persephonè;
gij waart gelijk een overstroomend vat
vol nieuwen wijns die in de zoelte gist
der wél-doorgeurde kaemren; en het woud
was huivrend van uw liefde en van 't gejaag
dat uw gestooten adem brieschte door
het loover... - Maar Adonis was een loot;
hij was gelijk een leen'ge berke-loot.
- En toén was uwe min, Persephonè,
en uw naijveren, Persephonè,
zôo fel dat...
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- En toen zag ik, vrienden, hoe
verweekte heur gelaat, en bleeker werd.
En zij bezag mij niet, maar wendde 't hoofd
ter rechtre, en zei, met een verweekte stem:
‘Vraag het aan Hèm’; zoo zei Persephonè.
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Ik zag aan hare rechtre zij. Daar zat
in eene pij van duisterheid gehuld,
en 't hoofd in eene kappe, zwaar getast
ter diepte van een koperen gestoelt
een schonkig beeld. En toen ze nogmaals zei:
‘Vraag’, hief hij 't hoofd, en zijne kappe zonk
hem van het hoofd ter schoudren. En ik zag
een vreeselijk gelaat in blauwen baard;
van oogen gloeiend als den laten gloei
van 't hart des eiken, dat gehard wordt in
een brand van zachter hout; van lippen als
de houw die, zaluw, gaapt in 't veege lijk
eens krijg-mans; en van neus gelijk de blok
gemetseld aan een muur die 't drukkend dak
houdt van een zwaar gebouw: zoo was zijn neus
die droeg het zwaarste voorhoofd. In zijn hand,
de rechtre, droeg hij flikkerend gesteent;
ter linkre droeg hij kiemend zaad. En hij
bezag mij, die nauw opzien dorst, en goot
het kiemend zaad door 't flikkerend gesteent
van de eene hand ter andere...
- Hij dacht.
Bezag me schuw; bezag me uitdagend; toen
bezag Persephonè zijn gloei'ge blik.
Toen zei hij: ‘Zeg uw vraag’; en toen ik zweeg,
toen zei hij, en hij sloot zijne oogen eens,
en sprak toen stiller: ‘Zing.’
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En hem dan zong 'k, hem, koning Ploutoon, zong 'k
den roof van 't kind Deméter's, van zijn gâ
Persephonè: zij speelde in malsche wei,
met gezellinnen, Nymphen, blijden stoet
van zustren die de lucht beglansden van
het keeren hunner leden en hun lach.
Zij plukten spelend bloemen; Demèter
zag aán haar reien, waar ze koor het graan
dat vlood tusschen haar vingren, en ze koor
van deze maagden in haar hart het graan.
En zij, Persephonè, zij koor gebloemt;
zij plukte hyakinth en 't blauwe kruis
van de' eereprijs; zij plukte 't brooze fulp
van het viooltje; en toen ze plukken ging
de smachtens-zoete sterre die men noemt
narkissos: toen, o koning Ploutoon, gij
die 't ál gezien hadt in de duistre diept
van uwe kaemren, reest aan 't dage-licht.
Gij reest aan haar, gelijk een reuzen-eik
staat naast een lelie. IJlings schoot uw blik
ter diepte van hare oogen. En uw mond
ging rooder zwellen waar de ontsteltenis
droogde hâar lippen... En gij hebt ze ontvoerd;
zij heeft aan uwen schouder warm gevoeld
het kloppen van uw goden-harte, toen
ze ontwaakte uit haar bezwijming, en ze wist
dat gij haar mindet van een liefde, diep
'lijk deze helle, en...
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- Maar toen look het oog
vorst Ploutoon, en zijn boezem zwol gelijk
de zee bij ebbe. En hij bezag mij niet,
maar zei: ‘Vraag het aan Dezen.’

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

109
Zij zaten, deze drie, gehurkt en stom
binnen het schrijn van hunne vlerken. En
geen had geraden mensch-gelijke leên
binnen het starre kolder, dat van vlerk
aan vlerk gesloten was vóór het gelaat
en 't laag-gekromde lichaam, ware niet
verschenen boven dees geslotenheid
een nest van kleine slangen, in een bos
van haren. En zij waren, deze drie,
de wreede zusteren van wrok en wraak,
van bloed-dorst en van lijk-lust, en van 't blij
gespot om alle lijden. En haar naam
zegt hare liefde en lust: Tisiphonè
die mint de bloed-wraak; en Alekto, zij
die onverzoenbaar grolt; en deze die
de nijd is met den boozen blik, en heet
Megaira; zij, die m'Eruniën noemt
en zijn de vijandinnen der natuur
en haten menschlijkheid...
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- En weêre zou
ik zingen gaan voor haar; reeds zwol mijn aêm
naar mijne kele, en ik zou zingen.
Als
zij alle drie ontsloten 't vleuglen-paar,
mij toonden haar afschuwelijk gelaat;
maar toonden tevens eenen milden vloed
van tranen aan haar oogen. En toen zei
de wreedste, Alekto, met een weeke stem:
‘Zij ga’; en daverde aan zijn schoudren toen
vorst Ploutoon, en aan hare blikken wierd
Persephonè te gloeien...
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Ik had niet eêr begrepen dat dit was
verlossing van mijn vrouw, mijn lief, mijn heil,
van Eurudikè, of ik was ineens
zwellend van vreugde... - Maar sprak koeler dan
en scherp Megaira: ‘Ja, ze ga. Maar zoo
hij, Orpheus, keert zijn oogen waar ze volgt,
waar ze hem volgt weêr aarde-waart: daar zal
ze weder falen hem, en keeren híer.
Zoo dan gij tracht te zien alwaar ze u volgt,
gij, Orpheus, wie u volgt, verzaak dan uw
geluk: gij zijt niet waardig dat Geluk
u volgt.’
- Ach, wist ik toen? Ik was te rijk
aan vreugde, dat ik verder kommren zou!
Zou zij niet zijn de mijne weêr? En waar,
ze volgde mij van haren zoeten gang
op blijde zolen, en haar stemme zou
thans zingen aan mijn ooren weêr, en weêr
zou ik na reis haar vinden, frisch ontwaakt
in 't rozen-bedde die haar graf-plaats was;
en zij zou rijzen weêr, en lachend, biên
heur mond me, en zeggen: ‘Vriend, ik sliep zoo diep!
Sliep ik te lang? Wat was dees slaap me lang!...’
Zôô zou zij. En ik keerde mij ter zij;
want ik gevoelde dat zij naedrend was.
Er kwam een zoelte aan mij te naedren die
'k verkende als háre zoelte... En toen ik ging
ziende vooruít, de klaarten tegen van
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een verren dag, toen was ik verig als
een twinter: 'k had héur adem in mijn hals.
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o Mijne vrienden! - en wij gingen, en
zij volgde mij gelijk een schromig kind.
Wij gingen al valleien, rotsen-bar;
een stroom was log aan onze zijde 'lijk
gesmolten lood; en geene lucht was, dan
van lood... Ik sprak geen woord. Halsstarrig ging 'k
naar mijne vreugde. En zij, ze volgde mij.
Zij had een kleed dat wuifde in zoet gerucht,
en geurde waar het wuifde. En ik en sprak,
het aangezicht aldoor mijn vreugde toe,
geen woord. En zij en sprak, dan voor een kleinen kreet:
‘Mijn Orpheus!’ en ik raadde een harden kei
onder heur voete'; of voor een schoonen lach:
‘Mijn Orpheus!’ en ik raadde dat ze had
een vreugde om eene eenzame bloeme; of voor
een angst'ge vraag: ‘Mijn Orpheus?’ en ik wist
dat haar de reize lang scheen... Maar ik ging
de hals gestrekt, de harde landen door,
bloed aan mijn zool weldra, en dorst ten mond.
En 'k dacht: ‘o Lange reize! Heeft ook zíj
thans bloed aan hare zole, en dorst ten mond?’
Maar 'k ging en zou niet ommezien... - Ik wist:
thans zuchtte zij. Een bons was in mijn hart
dien ik herkende háren bons te zijn,
gelijk ik vaak hem hoorde, van heur hart.
En zij en sprak mijn naam weer. Zachte ging
ze me achteraan. Ze zuchtte maar, en bleef
een wijle staan, en ging dan weder aan,
en zuchtte dieper...
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Tot plots heur kreet me ontstelde: ‘Orpheus!’ was
heur gil; ‘Ach Orpheus!’ weêr, en weêre dan:
‘Ach Orpheus, Orpheus!’ - IJlings bleef ik staan.
Ik voelde dat ze bleek werd. Zijlings spande haar
ter keel een dubble peze, wist ik. Stijf
was van haar knie de dubble peze... - Ik zweeg...
'k En roerde. Ik zag de toekomst in. Ik zweeg...
- Maar weder was, en smeekend thans, heur kreet:
‘Mijn Orpheus! zie toch! zie: deze adder weêr;
weêr naar mijn hiel deze adder; Orpheus, oh,
de adder van Aristaios!’...
- Vrienden, ach,
'k héb omgekeken toen. Haar stemme had
mijn hart verscheurd. En... 'k had mijn hoop verscheurd..
- Toen 'k omzag vlood een nevel vóor mij weg.
‘Eurudikè, Eurudikè!’ bezwoer
'k de vliedende gestalte: maar 't en hielp.
Ik liep haar na; ik holde; ik had de kracht
des sterken winds in 't bol zeil van mijn kleed:
't en hielp... - Zij was, Eurudikè, zij was,
o mijne vrienden, Eurudikè was
verloren, mijne vrienden...
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... o Gij, die eens dit woord vernomen hebt;
gij die dit woord ten boôm bezinken laat
aldaar het zaad ontkiemt, dat wordt de bloem
van uw gedachte; - o gij, die niet en plukt
de bloeme, maar gedijen laat tot vrucht,
en dan der vrucht bewaart den kerren, en
den kern gaat planten, dat hij menig word'
ten tuine van uw leven: vrienden, gij
die dit mocht hooren, en in 't binnenst hoort
als een gehamer weêrklank van mijn woord,
gedenk de broosheid van het aardsch geluk;
wil niet om 't geeren van het oogenblik
breken het heil der dagen, welke zijn
voor ieder nieuw ontwaken als een schrijn
dat nimmer wordt geslote' ... En waar ge weet
dat het geluk u volgt: o sluit uw kleed
over uw blikken, sluit uw ooren toe;
en hoe 't u smeeke, dat ge u ómkeert, hoe
't uw hulpe vrage, en eisch' van u gehoor:
vrienden, gedenkt 't geluk dat ik verloor...
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De vliegende man
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Norschelik-krommende schroeve
die telkens, in duizelig buitlen,
biedt viervoudig den wind
neigend een nijdigen nek:
'k zinge u; en 'k zinge u, o vlerken
die spant als den schoft van een trek-os,
maar die teeder en licht
zijt als de vlerk der kapel;
motor, 'k zinge u en ronk
in me-zelf als het dommelig ronken,
('lijk aan de deur van een biekorf
gonst hommelen-ronk,)
schuddend uw binnenst, en schuddend
de schuitë en schuddend het want-werk,
schuddend als de aêm van den hengst
waar hij den meester verwacht;
- 'k zinge u; en naar me in het brein
de begeerte van 't zingen bemeestert,
duizel 'k als dronken, omdat
boud ik te zingen u durf.
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I. Het rijzen
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Zôo als een vogelken, 't nestjen
ontvallen, met trillende vlerken,
heft aan den rijzenden hals
't kopje dat hankert en vreest;
- 't lijfken is lam, en de veêren
des staarts zijn slepend ter aarde,
maar aan gehevene borst
bonst zwaar 't levende hart;
heel het onmachtige diertjen
en leeft dan van 't kloppende binnenst
welk in de vrees van het oog
smeekt, en de pennen bebeeft; -:
zôo ligt siddrend het tuig;
en de staart en de schuit en verroeren;
maar daar-binnen is de aêm,
trillend aan vlerken en schroef;
nijdig, en wachtend den vlucht
die het voere ter wegende streken
waar 't zwaar hijgen vermeêrt
vreugd om het stijgend gezwoeg.
Nijdsch om den wachtenden ijver,
en machtloos, ligt het te morren:
‘wâar mag wijlen de heer?’
- Zie, hij is naedrend, en lacht.
't Lederen kolder omsluit
de geriemde en beladene lendnen;
't blinkend gelaat is een bloem
goud in den donkeren helm:
zôo men van Hermes het oolik
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gelaat in den ronden petasos,
zóo men z'n monkelen loos
binnen zijn hoedeken ziet;
moeilik en links is de stap
als de stap van een valk; en z'n oogen
zijn - en zij zien hoog-ôp oogen eens valken, en star...
- Naderend, is hij genaêrd;
en hij stapt in de schuite, geniepig
't handen-gebaar, en beducht
't zitten van romp en van knie;
't hoofd naar voren; omzichtig
de varende blik, die de ronde
schrijft, aan den einder, des wils,
metend de cirklende baan.
Peilende tuurt hij; verzet dan de voeten;
z'n vuisten, omzichtig,
roeren ter stangen. Hij zucht.
Ronkend vermeert in het tuig
de adem. Een scheut vooruit;
en een nieuwe, en een scheute ter hooge.
Heffende recht zich de schroef,
roerend al rasser, en slaat
heftig aan 't draaien; de vleuglen
vertoonen der vlekkende zonne
't vlak van 't gebogene zeil;
wegend beweegt aan den rusch
slierig de staart. En na liggende reis
en een rukkende reutel
gaan in een kolkenden draai
vlieger en man hoog ôp...
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Hooger en hooger, en kleiner
en kleiner de kring der gekromde
kreitsen, die stijgen, bespringt
steigrend het rilde gevaart.
Doch: staakt plots. En de lucht,
en de winden, en 't wolken-bewegen
staken hun roeren: de man
zoekt, steil hangend, zijn wit.
Wachtend en ledig aan adem
is roerloos de aardë: en heeft hij,
zoekend, der aarde geleerd
't wáchten, opdat hij het vind'?
Weêr gaan echter aldra
en geluchte en gewolk aan het stuwen;
ruischende gaat van den wind
koelte aan het menschen-gelaat;
waar zij verheffen, de menschen,
het hoofd, en de wondrende blikken
schietend ontwaren, en krommer van vlerk,
want schuiner van vlucht,
wippend van wolke te wolk,
- en de wereld is zindrend en zingend, man en gevaartë, en raên
brallend van kinne de man,
krakend van want het getuig...
En die gaan, thans zéker in 't weten,
zéker in 't willen, en blij,
zéker te zijn; - en zij gaan
steevnend den lucht-kring door,
en de wolken te boven, 't orkaan te
boven, een dunner stramien
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tegen van licht, een gewieg
tegen van ijleren wind,
en het teêre getintel des aithers
tegen... En wâar ze aan het oog
zwarter vertoonen den stip
welken zij wierden in 't rijzen,
verkleinend aldoor: in den hemel
worden ze grooter en licht,
daar ze de zonne bedruipt;
daar zë een edeler zon,
die van dampen en doezlende wolken
vrij blijft, stralend ze slaat,
kaatsend van draaiend gestraal
man en gevaart... En aldus,
tot de bron van al leven genaderd,
neemt weêr ruste de man
vlak het gezicht aan de zon.
Stout is z'n blik; hij en sluit
oog noch wimper; z'n harte
bonst in z'n kele; hij staart.
Feller gaat blaken het licht.
Nôg blijft open, al starend
het oog. Aan het laaien en koken
gaat, rood-baeklend, de zon,
priemend zijn oog-slag blind.
- Dân is verwonnen zijn hoogmoed;
pijnelijk sluiten z'n schalen,
purpren bewemeld, alwaar
wereld aan wereld er rolt.
Zachte herneemt hij zijn vaart,
en z'n hart is bedroefd en begeerend.
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Laas! wie de zon in 't gelaat
zag, kent 't eigene zwart...
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DE VLIEG-MAN ZINGT:

Kilt', die, waar 'k blij rijs, me bekeilt met pijlen,
boort van doods-kou 't lijf en het leêren kolder
dôor, en bijt nijdsch lippen en wangen, bijt nijdsch
't vleesch van m'n tanden;
lijk-kilt': 'k vrees geen kilt! In m'n oogen moge
priem aan priem 't fel ijs me den blik beketsen,
moe ter vuist 't lui bloed me beknellen: 'k blijve
blijde de reis gaan.
Want ik weet: geen kilt welke 't harte en warrem';
geen doods-kou wier neep tot verweer en nope;
noch een schroei-aêm ijzig ter lippe, welk geen
zoen van een god zij...
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EEN DICHTER ZEGT:

'k Zal u beminnen, o God,
en bezingen uit 't diepst van een armoe,
welke de kelk werd waar
'k uwe genadë aan drink;
'k zal u den schamelen tocht
van de pijnlike voeten vereeren,
waar ik, gelatene, ga,
lovend de baan die ge schreeft.
Want waar 'k stof me besef
en terug tot het stof moet keeren,
wetende en willende, buig 'k,
lovend uw godliken wil...
- Doch, thans sta ik, en zie,
het gezichte gekeerd in den hemel,
ganschlik 't gezichte verklaard,
licht van uw dalende licht,
- daar ik aan zuigende wolken
de zwartende vlerken van menschen
klimmende zie, en verkleind
naar ze vergrootende zijn
ú in 't gelaat, mijn God,
(en een mensch-aêm nadert een Gods-aêm,)
- waar 'k, mijn God, u gedenk,
denkend aan de' eigenen groei;
denkend dat eigene kracht
u genaakt in een hoogere zate,
eindlike haven en rust
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voor ons dolende schuit:
zou 'k niet zingen, o God,
en u minnen met blijdere minne;
zou geen dank als een roos
rijzen uit slijkigen boôm?;
dank dat ge gaaft dees kracht,
dat ge gaaft de gedegen gedachte,
gaaft het beleid en den moed,
dichter ons brengend tot u,
zóo, dat ik loven u mag,
zwaar nog staand in uw aarde,
maar rijs-machtig gelijk
't woord dat Het Woord benedijdt.
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II. Het dalen
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Valt uit de kolken van 't licht,
uit den laaiënden baaiërd der wolken,
daar geen arend? En hangt,
hoog aan de diepte der lucht,
geen roof-vogel, die tuurt
en die pijlt van z'n azende blikken
door het gerafelde zwerk,
waar moog' dalen zijn vlucht?
Zoeken van honger zijn blikken
de plaats waar peistern gevalle;
waar zwaar bloed aan z'n tong
warreme lavinge brengt?...
- Neen, geen vogel en ís het,
een arend of andere vogel,
welke het lichtende zwerk
boort van z'n zwarte gedaant;
honger en is het, en dorsten en is het,
die 't ronkende naedren
melden, en toren en is 't
welke uit de wolleken grolt.
't Is, rijk-vliegend, een man.
En hij daalt. En z'n vlerken, bij 't dalen,
dragen der dalende zon
't rozig gelaat weêrkaatst.
Hangende, drijft hij. Hij wacht.
En z'n wachten is domlend. Zoo gonzen
brons-groen draaiënd in 't licht
vliegen bij middag-uur.
Wachtende wijlt hij een stonde...
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Tot plots uit een dieperen adem
't dommlen vergramt. Het gevaart
slenkt... En een stuwen begint
zijlings. Recht in het hart
van den wind gaat duwen de reize;
schreef-recht gaat in het ruim,
zichtbaar lijnend, het tuig.
Cirkelen teeknen het trechterend naedren.
De ronk is een zwerrem
naedrend, verwijderend, - naêr,
vèr weêr, kringende biên.
Nijdiger, nijdiger; ó,
dees nijdige naedring... - Nu glanzen
gouden de vlerken niet meer:
lager dan 't zon-licht staat
't varende tuig. Maar plots
en al gloeiend: 't gelaat van den vaarder
laat in het licht. Weêr staakt,
wetend zijn heerlijken stand,
dalen en vaart hij. Hij rust.
En de zonne is een gloed en een rust... Dan
ronkt weêr de aêm, en die zweeg,
waár dees man en de zon
scheidden in laatste bezoek...
En nu nadert de laatste, de zwarte
daling. Strijkende valt
- zwaluw ten avond - het tuig,
grauw plots, grauw aan den rusch,
die verzwart in den avond, en ruischloos
't moeilike vallen alleen
biedt nog de kilte des nachts...
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Zie, hij is rijzend de moeilike
schuite uit. Z'n handen, die beven,
slaan weêrzijds in de lucht;
ijlings snelt men hem toe.
Tillende arremen rechten den held
op z'n beenen, die zwichten.
Lomp hangt 't lijf hem. Hij rilt;
Grijnzende wringt hem de mond.
Breed is het koopren gelaat
in den duisteren hellem, en zwijgend.
Starende de oogen die blind
staan, en verbijsterd. De neus
trilt en vertrekt. En een duizel
aan 't voorhoofd walmt en verduistert
't vreemde gezicht, dat verdoofd
dompelen kwam uit de hoogt...
Angst is in 't harte der menschen:
is dood hij der menschen, geslagen
godliker schrik? - Doch neen:
schuddende recht hij den kop;
doet drie treden aan schragendë armen.
Dan, hevig en blijde,
niest hij, en, schaterend, lacht:
lachende gaat hij voorbij
aller gelaat, waar, juichend op-eens,
het gebroken den toover
voelt, die de man aan 't geheim
bond van de oneindelikheid.
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DE VLIEG-MAN DENKT:

'k Zag de zon: geen licht dat m'n blik nog wekke.
'k Beet de zon: geen bete die still' m'n honger.
'k Mat de zon: welke einder die 't oog bevredig'?...
Arme geslaagne!...
- Want geen zege is vroed in het ledig harte
waar geen vrede ontwaakt uit het worstlen; geene
vreugde is schoon waar 't hoofd, na gewonnen ruste,
vragend en ijl blijft...
Vragen!... 'k Voer, rouw-dragend, het tuig in 't duister
waar het hoort... Zag 'k God in het teistrend aanzicht?
'k Wéet het niet... Zwaar zucht in m'n hart de kranke en
hankre begeerte...
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EEN DICHTER ZEGT:

Ben ik genezen, o God,
en het kleed van de warmende wanen
eindlik gescheurd, dat m'n mond
bitter, en rillend mijn leên
zijn? Was gulzig de lippë
en pralend de romp me, dat dronk en
kolder me laten koud
't lijf, en gefolterd de keel?...
- Duurzaam leeren! de vlucht
blijft ijdel den dwaas die de sporen,
lâag maar zéker, der aard,
voor 't onbekende versmaadt;
welke verlaat wat hem hoedt
en die slaakt wat hem bindt, om in 't ijle
't vreesloos wagen te slaan
zonder het zékere heil...
Ben ik genezen, o God?
o Behoedt me van verdere wanen;
laat, dat ik wone in het huis,
veilig en zonder begeert,
dezes, die vrede geniet
in het rustig verloop van de tijden,
wien de onbekende begeert
de eêlste genieting en is,
welke het venster en opent
op peilloos-diepe verschieten,
maar het betrouwen ontvangt
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eener geduldige ziel.
- Laat me genezen, o God,
en gedoog dat ik worde 'lijk deze...
Doch, waar schrijnend een wond
bloedt in m'n binnenst, o God;
waar 'k mag dragen de steek
die me sloeg dees speer der ontgoochling:
laat, dat ze bloede, m'n God;
laat dat ze nimmer en sluit!...
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III. Thrênos om den jongen gevallene
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Blijde nacht, die me waakt in m'n kamer,
mag ik niet treuren dan?...
- Sterren zijn duizelig duizend en duizend;
smachtelijk-geurend zijn de aarde en de kruiden.
En, waar de lampe me trekt en heur licht naar mijn wakenden angst,
roept me uw duister, o Nacht, dat blijde is en troostend.
Mag ik niet treuren dan?...
Recht zijn de wanden en naakt, bleek van het licht en de stilte
hier om me heen.
Wachtend en stom liggen de ijdele boeken,
wit het papier.
- En, waar de lampe me trekt, gloeiend heur licht als m'n angst,
gloeiend heur licht, als mijn laaiende harte,
zingend heur vlam 'lijk mijn smartelijk hart zingt,
en ik den zang wou teeknen aan 't witte papier:
roept ge mij, Nacht; roept ge mij, blijde, smachtende Nacht;
roept ge mij...
En er zijn tallooze vlamkens aan de aarde,
en geen hemel was schoon als de hemel van nacht...
En aan 't venster waar 'k sta
- o verlatene, stroef-droeve kamer, voel 'k de luwte der koelende lucht,
voel 'k in 't lauw aaien van haast-benauwende geuren,
- aedmen, o aedmen, mijn God! -
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bleek mijn gelaat, o Nacht, van uw jonge en nijpende bleekheid,
en bleek van mijn grauw-bleeken kommer...
- 'k Heb hem zien vallen.
Als een meeuw uit een storm-zwerk is hij gevallen.
Hare vlerk heeft de storm gebroken,
en ruggelings, de éen vleugel nog klappend, slap-hangende de andre,
draait ze, kort cirklend, de zee toe.
Zôo heb 'k hem zien vallen;
Zôo is hij gevallen ten rugge.
En er was geen bloed, dan ten hoek van zijn mond, in een beekje.
Open was me zijn mond, als een donkre viool;
en als klare violen open zijne oogen.
En waar hij blauw al was om zijn bleeken neus,
was ongeschonden-rijk de bleekheid zijns voorhoofds.
Zôo is hij gevallen,
zijne armen open op 't kruis der vlerken,
en aan zijn armen de handen die smeekten als handen van beedlaars;
en gewrongen zijn lijf in het kreukige wambuis;
en plomp als lood zijne schoenen.
Zei toen een vrouw: ‘Doe toch zijn hoed af.’
Zijne haren waren blinkend en glad van zijn zweet.
Onder het kille zweet was warm nog de kruin hem.
En toen men hem wilde tillen omhoog,
toen viel zijn hoofd als een vrucht op zijn borst...
- Mag ik niet treuren?...
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- IJl en stil is de kamer waar 'k wilde, waar 'k wilde...
Och, hoe schoon is de levende nacht mij!...
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Interludiën
II
MDCCCCXIV
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Adonis
Woud-spel
(Fragment)
Boschvoorde, Winter 1907
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Dramatis personae
ADONIS
ATTIS
PERSEPHONÈ
APHRODITÈ
EEN ZINGENDE HERDER

TOONEEL: Een open plaats in het bosch, in boog-vorm geteekend en van geringe
grootte. Vooraan, links, een rust-bank, van russchen en mos gemaakt. Geen
vergezicht, dan op dichte boomen.
TIJD: In den zomer; zoele val-avond die naar volledige duisternis neigt.

Men hoort in de verte, op onderscheiden afstanden, de wisselende en
samen-smeltende zangen van twee fluiten: herders, vermoedt men, die met hunne
kudden huiswaarts keeren.
- Aanzwellend en aarzelig-verwijderend, het lied van een herder.
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EEN HERDER,

die zingt:

't Is de ure dat de kudden keeren,
en dat uit welkend avond-rood
de vrede ontwaakt, en 't zoet begeeren
te zinken in den diepen schoot
van liefde of dood;
van liefde of dood, of 't vroom vergeten
(dat de eindelijke rust u wijdt)
hoe, daar ge keert, ten heerd gezeten,
geduldig, stervens-leed u beidt
of liefde schreit.
- 't Is de ure dat de stallen wachten,
en ieder de eigen deure vindt...
Wat baat een hoop? Wat baten klachten?
't Is de uur, dat voor wie lijdt of mint,
de nacht begint.
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Bij 't einde van den zang zijn ATTIS en ADONIS opgekomen. Korte stilte. - Terwijl,
heel ver, de fluiten zingen, zwijgen, en hernemen, zegt

ATTIS

Hoe zijt ge, Adonis, weêr zoo wonderlijk te moede?
Waar staart uw waar'ge blik? Hoe bijt ge een lip ten bloede
die veel te rood me al voor den een'gen glim-lach docht,
o gij, wiens mond alleen nog bloeien moest en mocht
van 't wak ontwaken dezer teeder-bleeke roze:
een dauw'gen glim-lach, die den nachten kwame ontblozen
om, donkrend naar de dag zou groeien en vergaan,
in de'avond als een hart, van minne zwaar, te staan...
Thans is me uw lippe lam, Adonis, en ontploken
gelijk een late bloem ten herfst, van veege roken
gedrenkt, verkleumd van nachtlijk-naedren kou,
die zich te sterven weet, en eíndloos sterven wou...
ADONIS:

Gij spreekt van sterven... - Kén ik sterven, wien het leven
geloken blijft?
ATTIS:

Welhoe? En werd u dan gegeven
't verbázen, dat ge zaagt - waar ge, ónbekende, reest
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en rankte als eene winde omhoog, - hoe mensch en beest
rond 't schielijk beeld der cier'ge leden u ging reiken,
om van úw levend schoon zíjn duister te verrijken?
ADONIS:

Hoe waar' verbazing wien geen zatheid ondervond?
Hoe leerde ik, wien de waan geen zoeten nacht en bond
aan bittren dag, - hoe wist ik heil, of stond te leure,
die geene pijn en ken om vreugd, of vreugd om treuren?
Ach, Attis, die bedroefd en weiflend áan me staart,
hoe kon hun hulde mij het eigen heil bedieden? ...
ATTIS:

Vergeet ge, Adonis, toen ge in-eens gekomen waart,
hoe 't vrome woud nog leefde alleén van úwe klaart?
Gij waart ons licht; - gij wierdt ons schromen, waar ons spieden
den schemer-dans der blanke nymphen-rei zag vlieden
om u, en keeren, daar ons geeren, tot op 't uur
dat, tanend aan uw aangezicht, het vale vuur
der mane al daalde, - daar ons onverzade wake
u volgen dorst, tot dauw kwam koelen aan ons kake,
en de al te vroege dageraad ons vreezig vond
met nieuwe liefde als jonge bronnen in den mond...
En toen de dage-reis dan weêr de hooge boomen
berees, en, herder weêr als wij, ge uw schapen dreeft...
- Maar welk is 't woord, waar 't licht van onzen dank door
zeeft?
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Adonis, eeuw'ge lente in eeuw'gen herfst gekomen;
Adonis, schelle en donkre spiegel onzer droomen;
gij, van wiens weelde onze angst om schoone droomen beeft;
Adonis, onze ziel,... - die loochent dat ge léeft...
ADONIS:

Mijn Attis, laat dien lof en uw bewonderingen.
Hoe woog het leve' in mij, wien de eigen deugd ontging, en
die me ónbewogen voel? Hoe smaakte ik aan uw dank
de waarde van mijn zijn? - En ben ik als de rank
van 't geite-blad?: hij kringt waar braam en brank hem beuren
ten hooge, en wiegelt dáar ten luchte, en reikt zijn geuren
zóo, dat wie kommrend ging en droef, in-eens blijft staan
daar hij dees goden-adem door zijn aêm voelt gaan,
en óp-ziet, en de rill'ge bloem zijn oog verwijden
en 't hart hem drenken komt met lang-herdacht verblijden;...
- terwijl de wilde rank, die brank en braam omkleedt,
daar-hooge wiegt, en geuren blijft,... en 't niet en weet...
- En, Attis, ik, hoe 'k moge uw hanker hart bezwoelen;
hoe 't weze, dat...
ATTIS:

Gij weet het niet, maar wij: we voelen,
we dragen 't in ons oog gelijk de zoetste ster:
al weet hier niemand hoe ge kwaamt; al staat ge ver;
al blijft ge onraakbaar voor ons schuchter-wenkend nooden:
gij zijt het nieuwe felp, wij weten 't, dezer zoden;
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gij zijt de duizend-knall'ge scheute, die het hout
opnieuw vol bleeke lichten stelt, van 't oude woud;
gij zijt het, dat door 't groen de schuiv'ge schijven dalen
van lage zonne, die onz' schaaûwen gulden malen;
gij zijt het, die deze' avond opent; o, ge zijt
die weêr 't violen-geur'ge liefde-bedde ons spreidt;
- want ach, Adonis, weet: wij hadden 't ál verloren...
Maar toen gij kwaamt, mijn jonge zonne, en, blankend, stond,
toen wies een vraag, toen wies een antwoord te onzen mond;
toen wierd in iedre bloem ons spiegel-beeld geboren;
en ieders blijde schroom erkende in 't eigen ik
de zonn'ge koestring van uw zegenenden blik...
ADONIS:

Ach, arreme Attis, mocht het wezen, mocht het wezen!
Mocht ik aan 't zindren van mijn hart uw woord verstaan!
Hadde ik een trane om eigen macht; hadde ik een vreeze
om eigen schoon! Voelde ik me-zelf maar óndergaan!...
ATTIS:

Te loor, Adonis?! - Neen: gij wierdt der goôn gekoren,
'dat gij gedoogen zoudt hoe 't ál u zou behooren;
'dat alle liefde uw ziel te cier en heule waar'...
Voel: heel deze avond aarzelt in uw deemster-haar...
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ADONIS:

O Zwijg, mijn Attis...
ATTIS:

't Zwoel aroom der zware schoven
draagt aán, en 't rijpe geur-gezeul der zwangre hoven,
op al de harsen die daar barsten in dit woud,
Adonis, ú ter vreugd...
ADONIS:

Helaas!
ATTIS:

Het lauwste goud
der lage zon komt nóg uw aangezicht verblijden...
ADONIS:

Hoe ken ik vreugde, wien geloken blijft het lijden?
Ach, Attis, lief me, omdat ik blijde u leven zie
gelijk een brand die vecht met zonne-vuur, maar die
zijn zege viert waar hij de nachten dóor mag zengen!
o, Zich gelijk een vlam in 't leven mogen plengen;
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zich-zelf verniet'gen, en het weten, maar te zijn
naar elke oneindigheid een wreede' of zoeten schijn,
en 't wéten! Schroei'ge zoen of stervens-moede vrage;
verwondering of pijn, het duister toe geslagen
der schromple menschen, die de erinnring hebben, om
in vreugde of vreezen u te wezen 't wellekom
als de ure naêrt van 't eindlijk rusten, en uw daden
u vreugde of vreeze biên van wroeging of genade;
op de ure dat ter deure u 't eindloos zwijgen wacht;
't verwijt zijne oogen sluit; de spijt u tegen-lacht;
dat elk verdriet u begeleidt met vrede-wenschen;
en dat ge, mensch, de liefde voelt van alle menschen...
Onder de menschen mènsch te zijn; een mensch, die gaat
met aller foltring op de bleekheid van 't gelaat,
maar van wiens laaiend hart wel duizend haarden gloeien,
mijn Attis!...
- waar 'k, de róodste roze, sta te bloeien,
maar ongenáakbaar-hoog, en die verlang, noch lijd,
noch trots en weet om de eigen ongenaakbaarheid...
ATTIS:

En toch, Adonis, als een gód te mogen wezen...
ADONIS:

- o, Van mijn troostelooze godlijkheid genézen!
Al ware 't maar te mogen lijden, dat ik ben
de god die 'k, onverbaasd, me-zelf te wezen ken!...
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Maar nog 't herdénken slechts der verre kinder-wenschen
als éen'ge vreugde, vriend, en 't eeuwig-eenig leed...
- Want, Attis, luister: 'k ben een kind geweest van ménschen.
Haast vijftien jaren zag 'k ontbotten en verslensen
ten witte' en bronzen boom-gaard waar, in 't priester-kleed,
mijn vader bloesem won en 't vleesch der zware peren,
't verlangen en verzaên van Aphrodita te eere.
Zijn glim-lach bloeide in zijnen baard, aldaar hij zag
hoe 'k, rijzend in verwonderingen, iedren dag
ontwaakte met een vrage, en 's avonds neêr-zeeg, vroeder
aan wijsheid uit zijn mond en liefde uit dien van moeder.
- Mijn moeder! Hoe ze aan 't kloppen van heur borst
me drong!
Hoe 't zwijgen van heur lip, die zwoel van zoenen hong,
mijn luistrend weiflen als een duister lot voorspelde,
toen ze aarzelde, 'of ze in kus aan kus de dagen telde
van 't samen-wezen, naar 't hals-starrig afscheid toe...
Maar wist ik? 'k Was een kind; en waar ik, zalig-moe,
aan 't blanker glanzen van haar oog de nacht zag naken,
ging 'k zorgeloos ter ruste, om zorgloos weêr te ontwaken...
Zoó lag de kreits van mijne dage' in 't kringend gaan
gesloten van de sluimer-trage boome-schaaüwen.
Geen horizon, dan 't ronde deinen der landouwen,
steeds zélfder verwe en licht op 't éender uur bevaên.
Geen zorg, dan vaders blik in mij te voelen zinken;
geen angst, dan waar 'k in zwarter oog een trane pinken,
een koorts ten sombren mond van moeder marren zag;
en geene vrees, dan 't wachten naar heur glimme-lach...
Zoo wies 'k. Zoo wies in mij naar rede en vroom ervaren
het rijzig ranken van 't gepeins, haast vijftien jaren.
- Tot op de stonde, dat me de eerste wonde sloeg
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der liefde om eene vrouwe, en 't wónder móest gebeuren...
- - Ik had te druilen mij geleid in 't droeve geuren
der rozen-wiege, die mijn nieuwe droomen droeg
sinds ik der doornen pijn en pijn om liefde minde;
en 'k had gevoeld hoe, lengerhand gezonken in den
licht-ademenden vreê des slaaps, wegend een zoen
mijn ruste wijdde. En 'k sliep...
- Ach, hadde ik níet geslapen!
Want toen ik, Attis, 't naedren hoorde eens ochtends; toen
't ontwaken koel mijn oog berees, en aan mijn slapen
de dauw ronde, - o mijn vriend, toen was het ál gedaan...
Waár lag ik? Om me heen zag 'k vréemd de boomen staan.
Geen rozen: kroozig mos. Het wieglen van een varen
dat schaduwde aan mijn wang. En in mijn oogen, 't staren,
benieuwd en hoedend, van een klaren nymphen-blik.
Waár was 'k? Eén somberheid. - En 'k heb niet eens den schrík
gekend, dat ik, en hoe?, den vader-tuin ontweken,
rond mij den dageraad door zwartre blaên zag bleeken;
en geen verbazen, om dien nymphen-mond, die zweeg;
om 't wankend schaaûwe-gaan dat vreemd ter wang me zeeg;
om 't woud dat toe me trad om, wijkend, te verwijden;
vriend, - en geen spijt, en zelfs geen schromelijk verblijden...
En sedert dien...
ATTIS:

En sedert dien zijt ge ónze zon;
van úwe zilvren spraak zingt blankend bron aan bron;
nauw rust uw blik, of blinkt in blijde-ontloken bloemen;
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gij hebt ons vreugd geleerd, als, bij hun zinder-zoemen,
het koopren kolder van de hommels is een vuur
dat blindend wielt en priemen drilt in 't middag-uur
zóo, dat, door-boord, 't beloomde loover gaat verpaarsen
rond al de zonne-wiel'ge stippen, die 't bespaarsen;
gij zijt het, die het avond-goud in staven klinkt
aan elken stam, aldaar te heeter blaakt en blinkt
hun laaie, naar het hoofd des dages lui ter kimme
verlamt, en die ze recht, tot waar de mane, aan 't klimmen,
het lange druipen van haar stralen dalen laat,
en weêr bemaalt van lícht ons avond-vaal gelaat;
gij zijt - en hoe en wéet ge, Adonis, het te wezen? gij zijt ons dorsten als een blozende aarde-bezie,
al blijft aan onzen mond den nooit-gedrenkten dorst;...
- en menig meisje weent in heur gebeurde borst,
waar, reikend, ze u bekroont met dagelijksche rozen,
Adonis, 'lijk ze 't elk bij beurte doen, en blozen...
ADONIS

(neemt de rozen-kroon, die aan zijn kruin verwelkt, af):

Ach, arme rozen, van mijn heete slaap verlept,
ontdoornde krone, die niet eens gekoeld en hebt
mijn zoele kone, van uw bloedend felp bezegen,
en van wier huldend schoon mijn binnenst heeft gezwêgen...
Een krone?... En ik een vorst?! - Mijn Attis, wist g', hoe moe
'k me voele in 't zwaar ornaat van uwe woorden, hoe
deze onbegrepen krans me weegt der teedre maagden,
'of alle cier, 'of de eigen schoonheid me belaagde
en 'k niet dan lui en loom hun last bedróomen mag.
- Want, Attis, ik ben eíndloos moe; 'k ben de ónverzade
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van rust die, hooploos moe, steeds dichter wordt beladen
met moeite uit elke wereld-diepte, 'lijk (een dag
in 't teeken van den Hond), de hitt'ge zon, aan 't gruwen,
heur stralen-kreits uit alle kolken tegen-duwen,
heur straalloos wezen voelt beklemmen van 't geweld
dat iedere afgrond steunt en log heur tegen-stelt.
Zóo staat de moede zon in de onverzoenb're dagen
des Honds; en, Attis, zóo mijn eindelooze vrage
in de' afgrond, en den ijlen duw die óm me gaapt
en, ondoorpeilbaar-lui, mij niet en hoort, en slaapt...
En, - Attis, slápen! Zélf te slapen: eenig heul en
verzoenen! Zich ten tragen vaart te voelen zeulen
der loome Lethe, het Vergeten te gemoet,
en, bij den slaap, de lamp der rúste in uw gemoed;
o dróomelooze slaap...
ATTIS:

Wij weten 't; en we breidden,
Adonis, u dees leger dat uw leên zal lijden
als te elken avond, tot het wittend nymphen-heir
u weêr ten nachte wekk'.
ADONIS:

Helaas!

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

162

ATTIS:

Gedoog, u neêr
te leggen, daar voor kou dees mantel u behoede...
ADONIS:

Slapen... Om welk ontwaken, Attis?
ATTIS

(sussend):

Om 't bevroeden
dat weêr een nieuwe dag vernieuwde liefde u brengt...
ADONIS

(met heel moede stem):

Och, door álle eeuwigheên gewétenloos te slapen...
ATTIS

(na korte wake over den insluimerenden Adonis):

o Teedere ure, die de malve schaaûwen lengt,
laat slepen uwen vrede en wijlen aan zijn slape;
de onzaal'ge!... - Want waar vroom een vrouwe-liefde ons wacht;
waar ons begeeren tóe heur aarzlen lodder-lacht;
- o bleekende uur, waaraan ons tengre hopen leunen,
ons lengen reikt, en ons verzaden zalig zijgt;
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verzachtende uur, dat hij, door wien de pijnen kreunen,
in-eens de milde stilte hoort, en, monklend, zwijgt;
- waar te onzer deure, 'lijk een feestelijk gebeuren,
als iedren nacht de brooze roos der lampe blankt,
en elk het voor-hoofd neigt, en, waar hij 't weêr gaat beuren,
zich spiegelt in een blik die, 'lijk den zijne, dankt;
om tafel, daar het bleek gebaar van 't hande-rijzen
bedaard ten monde voert de zegenende spijzen,
o buigende uur;
- - terwijl Adonis, grauw aan 't grijzen
in 't lager loof, en liefdeloos, en lam als lood,
Adonis, o...
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Terwijl hij, traag-verwijderend en met gezonken hoofd, verdwijnt, verneemt men haast
onhoorbaar en heel treurig, 't herhalend gezang van den

HERDER:

...te zinken in den diepen schoot
van liefde of dood...

Als hij gezwegen heeft, en de fluiten nog even ná hebben gezongen, staken ze, kort
en schriller, plots. Op 'tzelfde oogenblik bemerkt men achter Adonis' leger, de gestalte
van

APHRODITÈ

die, donkerer stemme, zegt:

Is dit de tijd? Is deze de uur? - Hoe droogt mijn mond
als van een rijpe vrouw die, moe-gezwoegd heur lenden
van drift, plots in heur blik den prillen lievling vond.
Ze tracht het zwoele, vlam-doorwoelde hoofd te wenden;
ze nijpt te schreien 't mookrend hart; maar door heur lijf
flitst bral de min van al de mannen die ze kende.
Ze sluit heur oog; ze rekt heur leden, krampen-stijf;
maar elke wimper brandt van donker-vuur'ge bollen,
en door heur dijen rijdt de pijn van 't liefde-wijf.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

166
Heur wange trilt, waar trage en heete tranen rollen;
ze weigert, maar ze weet der passie zich gewijd
die dreigt, en gaat heur weêr de wijde flanken hollen:
gebonden ligt ze, en moede, onzaal'ger min bereid...
- - En ik, godesse, oneindig-zatte en niet te lesschen
in eindloosheid: hoe vangt me de avond weêr, die luwt
en als een lauwe zoen zoel huivert door mijn tressen!
Gebiedster die van 't eigen grimmen lijdt en gruwt,
hoe sta 'k armzalig, in 't gestreef der rechte roken
dat warrem-walmend naar den koopren hemel stuwt!...
- Van de eigen brallen eisch verbrijzeld en gebroken,
brengt weêr de doove lucht, die zengt en broeit, dit hart
diep als een krater in de zwarte borst aan 't koken;
en, waar - ik wéet het - steeds vergéefs mijn hope mart
om menschlijk heil, strekt, menschelijk-gedwee gezegen,
dit goddelijke lijf, van de eigen wet gesard,
gepraamd van walg en drift, liefde en ontgoochling tegen...
- - - En... zal het tháns zijn?... Schamel kindje, dat mijn zorg,
dat mijne vreeze om 't eindlijk wéten heeft gekoren;
dat mijn begeerte om 't eigen vólle voeden borg;
in angst om míj gebaard, en schóon om míj geboren;
gekweekt in de ongeweten weelde van uw zijn
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'dat van úw onschuld míj genieten zij beschoren;
- ach, kláre Adonis, in dit donker bleek en rein
als een vol-maakte maan, ten hollen lucht gerezen
zóo schoon, dat wie zijn ziel durft spieglen in haar schijn,
voortaan te vroom zich weet om óngetroost te wezen,
- Adonis, nu 'k mij doope, en zuivere in úw glans
dit arm begeeren, en mijn zorge, en mijne vreeze,
- Adonis, zál het wézen, théns?...
PERSEPHONÈ,

plots aan haar zij gerezen, hiëratisch:

- Neen!...
Want wie, vaardig, volle rijpheid gaat bereiken,
hij staat ter poort reeds mijner rijke donkerheid.
Wie weel'ge vrachten voert bereist míjn wijde rijken;
de trage wagen zijner wagglende oogsten rijdt
de wegen van míjn wil, naar 't gapend goud der schuren
waar 'k éeuwigheden uit zijn loomen last bereid.
Ik ben de deur-stijl zijner rust. - Ook wien úw vuren,
Aphroditè, van zon door-gloe'n en rooder bloed,
ben 'k de een'ge zate waar zijn zaal'ge zatheid dure.
Ik ben de zolder, hol en geuren-vol, die hoedt
elk ooft voor alle vlage, elke' oogst voor alle zonne.
En wien 'k tot nieuw gekiem onder míjn zorge broed,
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bloeit uit voor de eindloosheid in de eenig-eeuw'ge wonne.
APHRODITÈ,

smeekend:

o Wijl!... Hoe wilt ge, voor 't ontwaken nog, dit scheiden?...
PERSEPHONÈ,

geweldiger:

En ben 'k de jageres die, nacht aan nacht geknoopt
heur sluier bindt uit morge'- en avond-schemer beide,
en, snuivend, dús de wuiv'ge baan der winden loopt,
de tijden over, 't spoor der schuin-beloerde buiten
onder heur schamp'gen schicht, en schiet, en sluipt, en sloopt
elk hinder; - tot ze sleept, van geen gejank te stuiten,
heur hekatombe uit honderd oorden aan, al-daar
de schorre hond des Doods komt snufflen aan heur kuiten
en, reeuwsch van bloed en zweet, ze staat in 't star gestaar
des bleeken konings, wien geen offer kan verblijden;
- om weêr, een nieuwen storm in 't waaiend flapper-haar,
ten woesten jacht te slaan, 't jaar over, en de tijden?...
APHRODITÈ:

Ach wreede! Deze week-dooraderde anemoon
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gewelkt, nog vóor een dag blauw dampt van 't dralig dauwen.
nog vóor mijn zonne-zoen gaat huivren aan zijn koon!...
Zie: déze is schoon, Persephonè, - gevréesde vrouwe,
want gij zijt de éen'ge die geen minne-macht ontziet
en kleedt 't geliefdste lijf in star-gesloten rouwe;
maar - déze... - 'Lijk bij diepen nacht ge een bloeme ziet,
een bleeke, in 't duister van het woud en van uw vreezen,
die needrig u den troost van haar stil lichten biedt,
- ach, harde zuster die mij slaat, - zoo waar' me deze
't verzoenen van mijn slechte menschlijkheid geweest
die van zíjn zuiverheid míjn maagdlijkheid zou wezen,
en rechten tot godes dit tucht-doorjaagde beest!...
- Maar néen: gíj zijt, en zult in valen dood verstarren
deze eêle leden, bleek als veeg een morgen-maan;
gij zijt, en 't bral gebod zal rillend hem door-arren...
PERSEPHONÈ,

wrang en met ingehouden woede:

Hoé, hebt ge 't niet verstaan?... Hoe hebt ge 't niet verstáan!...
- o Gij, van 't eigenst leed der godd'lijkheid bevangen,
gij zoudt niet smeekend daar en niet verbleekend staan;
gij zoudt niet rouwend, en der banden van 't verlangen
gepraamd, en van den angst des scheidens in uw keel,
aldus gelijk een weeûwe aan mijne woorden hangen,
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indien ge wist dat ik als een dievegge heel;
waarmeê 'k, ten droefste' en zoetsten hoek der zaal gezeten
van mijn gewete', als met gewaande weelde speel;
- ach, zuster, wist ge; ach, arme zuster, mocht ge wéten!...
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Eroos en Anteroos
Brussel, Voorjaar 1912
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EROOS zegt:
Vóór allen dag, dat ik hem kennen zou,
hém, in wiens beeld 'k me-zélven kennen zou:
Anteroos (zóo klonk in mijn borst zijn naam
met felle stooten, toen ik hem in 't woud
moest vinden, bleek aan mijn verbleekt gezicht;)
- vóór ik hem leerde kennen in mijn hart
en hij zou wegen in mijn hart als lood,
had nimmer ik, aan water of metaal,
aan spiegel-vlak van vijver of van brons,
had nimmer ik mijn eigen beeld gezien.
'k Wist: mijne dunne en warme huid geleek
een leen'ge scheede, een veer'ge schinde, waar
de scherpe scheen door glansde en 't hard gerijs
der spann'ge spier aan zwol, die dubbel is
ter kuite. Ik wist dat aan den hoogen hiel,
gerecht op bleekre teene', een peeze pijn
kon doen van dravens-vreugde, en die het stel
geheel bewoog der beenen, waar het spel
door vaart en viert van heel 't bewogen lijf.
Ik wist mijn lange beene'; ik wist mijn buik
die glooide, en duisterde als een glooiënd schild
ten navel toe, en hol kon staan gelijk
de buik eens panters in den minne-tijd.
Ik wist dees borst gelijk een bromm'ge trom
onder 't gestomp van mijne blijde vuist
métend heur macht en 't spannen van mijn arm,
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(die 'k dunne wist en wit als van een maagd,)
ten aangestooten romp, - aldaar 'k, helaas,
zou kennen 't stooten van een lijdend hart.
En 'k wist mijn hoofd, o menschen! 'k wist mijn hoofd.
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Want 'k heb mijn hoofd gekend aan 't wezen van
god, mensch en dier, zelfs waar verholenheid
ze bindt in schaamte...
- Want en waren zij,
god, mensch en dier, elkanderen gelijk,
waar 'k tóe ze trad en waar 'k ze weêr verliet?
Ik trad ze nader, en hun hoofd werd warm;
een gloed zwol in hun hoofd gelijk een dorst
aan 't korstig mond-gehemelt; koorts was zwart
en blinkend in hun oog, en snoof een aêm
van vuur hun door den neus. Hun lichaam zwol
pijnlijk ter ribben. Eene rilling miek
killer hun leden, en hun flanken heet.
De pezen van hun beenen werden hard.
Hun pols stond strak van koorden. En een grijns
plooide verschriklijk hunne lippe', en droef.
En toen 'k ze weêr verliet, god, mensch en dier:
was hun niet strak het lichaam, en de leest
als van een weduw na een zevendaagsch
geween? Maar holler stond een smartlijk oog,
gelaten, maar begeerig eindeloos.
Hun hoofd ging hangen aan 't gehijg der borst;
het voor-hoofd grijzer, en gestrekt gelijk
een steenen tafel. Wankel wierd hun tred;
hun leden wegend en hun kuite slap;
hangend de buik van weeë leêgte, en loom
de plattre polsen...
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En toen ze in hun polk
van wolken, wolle of dorre blaêren, zwaar
vielen van slaap, en open wierd hun mond
in zwartheid, en hun lip gezwollen: toen
bestaarde ik ze in hun grauwe machtloosheid.
En 'k voelde strakker worden mijn gelaat,
maar lengerhand weêr gladder mijn gelaat.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

177
En dan: en heb ik mijn gelaat gekend
aan dat der Moeder, schoone Aphroditè?
o, Zij, van wier geboorte geurt de zee
zoelig en zout, en van wier schoonheid slaat
schaetrend de zee, aldaar ze rees aan 't licht
en 't miek te schittren van haar water-kleed,
kristal-bezilverd en van rozigheid
doorstraald der rill'ge leden; zij die lucht en meer,
die dal en berg, zij die verholenheên
als blakke vlakt' beglanst van blijden gloed:
zij, mijne moeder, heeft zij niet getoond
aan 't eigen wezen, hoe míjn wezen was?
o, 'k Heb niet steeds begrépen. Maar ik weet
hoe 'k, na een ganschen dag van jacht gekeerd
ter koetse, aldaar zij waakte en wachtend was,
vond kóud heur voor-hoofd in een rag van zweet
en strákker heure wang, naar mijn verhaal
was héeter van de slachting, die mijn pijl
geslagen had in god en mensch en dier.
Ik toonde haar hoe trillend en hoe hard
nóg stond de linker-arrem van 't gespan
des boogs en hoe een lamheid zwol de hand,
die rechts ter borst den pijl had aangehaald.
Zij hoorde hoe nóg in de kas der borst
mijn aêm was bevend, die der diepte ontrees
ten mond die harsen-geurde. Maar zij slóot
heur oogen die niet wilden zien, en wendd'
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'et hoofd waar zij mijn aêm niet voelen wou.
En 'k was verwonderd, dat alleen, wanneer
'k was moede en moedeloos, en heel de dag
woog van vergéefschen jacht in lende' en hoofd,
zij hief een glim-lach, die géen troost en was;
zij bood een kus die géenen dank geleek;
maar van heur wang de grijze strakheid week...
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Ik kende mijn gelaat, zooals het stond,
zooals het staan moest op mijn breeden nek:
op, beider zij, de zuilen van mijn nek:
hoog boven 't rekken der drievoud'ge pees
die beider zij ten schoudren strekt. Het stond,
mijn hoofd, van kinne die gelijk een schale was
rondend en peerlemoerend; van een mond
gelijk een wonde in donkre woud-bes; van
den rechten straal die schittert aan den neus;
van de oogen, donker in hun duistre holt'
gelijk een donkre roos die in den nacht
is lichtend en is lokkend. 't Stond, mijn hoofd,
tusschen de rechte wanden van de wang
die beider zijde groeide naar den wand
des voor-hoofds, dat het morgen-licht ontving
gelijk de tinne eens tempels. En in 't woud
van 't zwarte kroes-haar, dat een aureool
van warme duisternis miek om mijn hoofd:
daar stond mijn hoofd zooals een tempel in
een donker woud van pijnen...
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Zóo wist ik wél mijn leden en mijn hoofd;
maar nimmer had mijn gril hun spiegel-beeld
gemeten in de diepte van een meer
of in de diepre diepte van metaal.
Mijn gríl: hij kende alleen, dat ik zou gaan,
van bij den rijz'gen dageraad het bed
van wak gebloemte ontrezen, tot op 't uur
dat zoel het bed van wak gebloemte weêr
wachtte mijn beenen en de warme pijn,
die blij de moeite leide in lende' en leên.
En 'k ging, gedachte-lóos, met pijl en boog,
en met den pijl van mijne blikken, en
den boog van mijne sprongen, door het woud.
En 't woud, verblijf van dier en mensch en god,
het woud waar schuchterheid me wachtte en stond
in vrees'ge smeeking; 't woud aldaar ik vond
man-moed'ge borst en die mij tarten dorst;
't woud, in wier holen 'k donker leven wist
dat mij verwachtte en mij niet nooden dierf;
't woud vol van vluchte' om mijn gevreesden pijl;
't woud vol van hunkren naar mijn straal'gen pijl;
't woud vol van dulden om mijn heeten pijl;
't woud vol van vreeze' om mijn geduchten pijl;
't woud vol van klagen om mijn schrijn'gen pijl:
ik kende 't woud; 'k doorzag het woud, en 'k had
eenzelfden blik voor vlucht en voor begeert,
voor vreeze en voor geduld, voor klacht of zucht.
Ik kende 't woud; ik ging door 't woud; ik schoot
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àl naar mijn gril en zonder will'ge keus
naar wie zich dook of open bood zijn borst,
naar wie me riep of schuilde in duisterheên.
Ik schoot, en 'k wist niet wat mijn schot me wás;
ik kende vreugd noch angst, ik kende pijn
noch kommer; 'k wist alleen, hoe harder wierd
mijn kuite naar de dag ten einde liep,
en hoe mijn harte klopte...
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Klopte mijn harte? Ja. Maar 't klopte van
niets anders dan mijn springend loopen door
struweel en struik, door braam- en brank-gewas.
Ik, jonge god, die gretig groeiënd was,
ik was als 't jonge dier dat aan zijn hart
meet breed de gave zijner krachten, en
zijn krachten spilt tot het zijn hart hoort slaan.
Dan hurkt het, en het luistert naar zijn hart;
er rijst voldaanheid in zijn warmer hoofd;
het smaakt een fierheid om dat kloppend hart.
Maar blijder wordt het als het kloppen stilt,
weêr maatlijk wordt en, eindlijk óngevoeld,
gaat nopen weêr tot spring-vlucht of tot dans.
Zóo was mijn harte-klop; hij was 't bedied
dat ik zou rusten, in de varens waar
een geur van peper en van lente in wast.
En 'k lag, de slapen warrem, heet de vuist,
en 't stel der ribben rijzend. 'k Lag, en 'k was
verblijd in mijnen monkel, waar ik lag.
Maar zonk de borst weêr, en de hamer week
die klopte aan nek en voor-hoofd; werd mijn huid
weêr klam en koeler, en mijn pols bewoog
in lenigheid; en in mijn oor en zong
niet langer 't bloed, maar ik vernam opnieuw
de fezelende stemmen van het woud:
daar rees ik van het leger, en mijn' knie
ontschoten weêr de galm'ge sprongen... Zóo
mat ik ten klop mijns harten wél de vreugd
der moeheid of der moeheid stramme pijn.
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Maar andre vreugde of pijne en kende ik, - dan
ten dage, dat...
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Tot op den dag dat ik ontmoeten zou
hém, in wiens beeld 'k me-zelven kennen zou...
- Weêr had een ganschen dag door woud en beemd
mijn rilde pijl gedaverd, god en mensch en dier
te treffen. En het uur ging neigen naar
den Wester-einder, en ik zag mijn leden, die
bleeker verblauwden, naar het avond werd.
En ik zou keeren, heel mijn lichaam vroom
van wreed'ge moeite, en 't voor-hoofd ijl en koel;
- toen 'k aan het uiterste einde van het woud
vond staan een knaap, gelijk de knapen zijn
die rijzen gaan ten mannen-jaren. Bleek,
hield hij zijne oogen toe. De grauwte was
te hoog al, dat ik zijn gelaat vermocht
nauwer te aanschouwen. Maar zijn leden: zie
zij waren als míjn leden. Dun en fijn
geleek zijn huid een lenig-veer'ge scheê
aldaar de scherpe scheen in glansde en hard
de spann'ge spier aan zwol, die dubbel is
ter kuite. Ik zag zijn hoogen buik
die glooide en duisterde 'lijk een rondas
ten navel toe; ik zag zijn blanke borst;
ik zag zijne armen dun en wit gelijk
de armen van eene maagd; ik zag, ik zag...
- tot hij opeens een rechten fakkel hief
aan zijn gelaat, en 'k zijn geláat kon zien...
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'k Zag zijn gelaat in 't gloeiënd fakkel-licht:
bloed-rood een bleek gelaat op breeden nek,
op, beider zij, de zuilen van zijn nek;
een hoofd van kinne die gelijk een schaal
was rondend en van peerlemoer; een mond
gelijk een wonde in donkre woud-bes is;
de rechte straal die schitterde aan zijn neus;
de oogen, die, donker in hun duistre holt,
waren thans open als een donkre roos;
de rechte en strakke wanden van de wang
die beider zijde groeide naar den wand
des voor-hoofds, dat het fakkel-licht ontving
gelijk de tinne eens tempels, en die gloeit
van onweêr-avondzon. Zóo stond zijn hoofd;
zóo stond hij gansch; en plots stond van zijn toorts,
die, ros en roetig, de een'ge klaart nog was,
het gansche woud dat ik vermocht, bij nacht
als dage, lijk een arend te door-zien, stond plots het woud in rouw'ge duisternis...
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En 'k zag hem áan in 't bloedig-rood gelaat:
de droeve bitterheid van heel 't gelaat;
heel dit schoon weze' in zijne onzaligheid;
zijn oogen, en hun wrokkig-diep verwijt;
zijn mond gelijk een wonde; 't voor-hoofd, strak
in walmen. En ik sprak hem toe: ‘o Gij,
die komt aan mij gelijk mijn angst te staan,
wie zijt gij, die niet blij zijt en die wrokt,
gij die 'k gevoel gelijk een spijt'ge broêr:
wie zijt gij, god of mensch; wie zijt ge, geest?’
- Toen wies een bittre glim-lach aan zijn mond;
hij sloot zijn oog, maar dat hij weêr ontlook
op eenen blik die 'lijk een bete was:
‘En kent dan Eroos nóg zich-zelven niet?
En weet dan Eroos niet dat mijn gelaat,
dat deze leên van Eroos-zelven zijn?’
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...Niet langer stond zijn beeld aan mij. Hij zweeg
en was verzwonden...
En - o pijn, die 'k draag
hier in mijn hart, dat eindlijk 't klóppen kent! ik had hem ál te goed begrepen. 'k Stond
verbijsterd in mijn vreezen en den angst
dat dít dan was mijn wezen. En ik wíst.
Ik ging het leed beseffen van mijn daên;
ik leerde 't wreede spelen van mijn pijl;
ik wist dat smárt alleen ik baren kon,
en 'k was onzalig.
- - En dien avond ben 'k
gegaan aan 't leger van mijn moeder; en
toen zij vernomen had mijn vreemd verhaal,
toen ging een blos ontwaken aan heur wang,
toen straald' heur oog, en wakker wierd heur lip,
die zei: ‘Zijt gij geréd dan o mijn zoon?’...
- Maar hare vreugde en duurde. Loomer dra
zonk haar gelaat; heur oog-leên daalden; recht
wierd heure wang en dor heur roze-mond.
Ze zuchtte. En 'k zuchtte: 'laas! wij wisten bei
dat ik geschapen was ten wreeden jacht;
dat níets me rust zou gunnen, en geen klacht,
niet meer dan 't harte dat mijn pijlen zocht,
mij van mijn pijn'gend lot bevrijden mocht...
En waar zij lag, de schoone Aphroditè,
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en waar ik lag, ik Eroos, die tháns wíst,
hebben wij beî gehuild, den ganschen nacht.
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En sedert?
- Ach, ben ik dan Eroos niet?...
Ik ga door 't woud; ik ga, met pijl en boog,
en met den pijl van mijne blikken, en
den boog van mijne sprongen, door het woud.
En 't woud, verblijf van dier en mensch en god,
het woud waar schuchterheid mij wacht en staat
in vrees'ge smeeking; 't woud aldaar ik vind
man-moed'ge borst en die mij tarten durft;
't woud, in wier holen donker leven schuilt,
dat mij verwacht en mij niet nooden durft;
't woud vol van vluchte' om mijn gevreesden pijl;
't woud vol van hunkren naar mijn straal'gen pijl;
't woud vol van dulden om mijn heeten pijl;
't woud vol van vreeze' om mijn geduchten pijl;
't woud vol van klagen om mijn schrijn'gen pijl;
ik ken het woud; 'k doorzie het woud; - maar thans,
tháns, dat ik-zelve lijd om elke wond
die 'k sla uit boog en pijl: thans kíes 'k mijn wit.
En, waar ik lijden moest, ik, gód, om 't leed
dat ik verwékte: het heeft mijn wil geleerd
te treffen dáar, waar 't fálst men lijden zal.
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Hebe
Brussel, Januari 1913
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Toen hij, zijn vleesch verteerd bij 't Nessus-kleed,
zijn smartlijk vleesch verteerd tot op het been
van romp en schouder en van 't machteloos-geworden
arm-geweld en vuist-geweld;
- toen Herakles den laatsten lijdens-gang
aan zijne beenen, hard van wil en hoop,
ten hoogen stapel en vierkant gestel
van rechte dennen en het dichte hout
der beuken, langs het steil en ruig gebergt
en hoog ten hemel afgeteekend, ging;
- toen Herakles ten steilen stapel steeg,
en uit zijne eigne hand en toortse stak
de spaanders áan en 't vlugge kronkel-vuur:
toen hief hij zijnen blik de heemlen in.
Hij dacht niet, maar hij hief zijn bleeken blik,
die veeg al was en van de pijn gekrenkt,
de heemlen in. En waar de geur van hars
wolkte uit het krakend schubben-pantser óp
der stammen, en een trillend floers van rook
ging blauwig stijgen om zijn rechten stand,
en de eerste vlam ging kleuren zijn gelaat
in goud: daar hief hij hemel-waarts zijn blik;
en zie, naar veeger werd zijn blik, en strak
als van een doode, werd hij klaar en strak
gelijk een zout-krystal in ochtend-licht,
bij tij, aan zee...
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Zóo ging hij sterven. En naar-mate hij
eerst om de kuiten en dan, heupe-waart,
de dijen óm, en om den weeken buik,
de vlamme lekken voelde als heet gestreel,
maar als de bete straks van vratig beest,
en raezrig kluiven tot op 't been weldra;
- maar híj stond pal; zijn leden stonden pal
als zuilen in een wervel-kolk van vuur;
en recht zijn nek stond op 't vervreten stel
der haaksche schoudren; en zijn nek ontrees
het vuur-beglansd, het vuur-beketst gelaat
récht, en zijn blikken récht de heemlen in; naar-mate dús hij stond in 't haeglen, in
het hakken, in het scheuren, in 't geplof
van felle pijnen, dáár in 't kláre vuur
van goed-droog hout en bij een heldren dag
die, windloos, 't spel der vlammen ongedeerd
recht-óp liet joelen; - zóo, naar-mate hij
de pijne lengerhande mindren, en
een zoeten gloed ging voelen in zijn hoofd;
naar-mate hij bezwijmde, en had geen wil
aldra, en geen bewust-zijn meer, en zonk
het knokig rif ineen, en bleef aldra
het hoofd alleen nog over: stond zijn blik
nóg in de heemlen, kláarder steeds, en strak
gelijk een zout-krystal in ochtend-licht,
bij tij, aan zee...
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Zóo stierf hij, naar de slaap hem zoet omrees
der pijn. Hij stierf. Hij sliep; en 't scheen hem of
het werd een lange slaap, en droomeloos...
Het was een slaap in warm en duister licht,
in een fluweel'ge weelde en trage stilt
die niet en roerde en die niet luistrend was...
- Maar ging de stilt daar niet als aedmen gaan?
Ging als een bloemige adem, frisch en zoel
en lichtlijk-rillig als te Meie luwt
een fezel-wind op 't jong gebladert, gaan
een veil'ge en zeekre warmte matelijk
aánluwend door den duister-rust'gen slaap?
Ging niet het dichte donker klaren van
een verren, overfloersten schijn, die zoet
maar ónvoorzien was, en als vreezig miek
'lijk vreezig maakt verlangen?... - En zijn slaap
ging zien door dichte oog-schalen, en een dag
drong binnen in zijn wezen, 'lijk de dag
dringt in het best-gesloten huis, en maakt
van taan'ge glanzen levend elken wand:
zóó voeld' hij een ontwaken, Herakles;
vóor-voelde ontwaken uit den langen slaap;
en wist niet meer of hij nog slapend was;
en wist niet meer of hij geslapen had;
wist niets meer, wist niet meer van wáke zelfs,
van levens-wake, of zelfs wat leven ís.
Het was het wakker-worden aan nieuw licht,
aan een nieuw wezen, aan een nieuw ontstaan
- maar dat hem niet bevreemdde...
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En toen ontsloot zijn oog. Zijn oog ontlook
gelijk een donkre bloem: zij kijkt niet uit
haar geur'ge kroon; zij ziet niet naar het licht;
zij zoekt het zoete dag-licht niet te zien;
maar ze is gelijk een schaal, ze is als een kelk:
daar-binnen vloeit de koele, dank'bre drank,
en zij, ze ontvangt hem. Zóo de bloem den dag:
ze ontvangt den dag, ze ontvangt het zoete licht,
ze laaft en koestert zich aan 't dankbaar licht
dat neemt haar vorm aan, en wordt één met haar.
Aldus ontlook zijn blikken Herakles.
Hij wist niet of hij zien kon, maar er kwam
in hem een schoon visioen. Hij lag, en wist
te liggen in een rust-bank, stapel-hoog
van donzen kussens en een klaar tapijt,
daar-in hij lag, geschraagd ten elleboog,
zijn hoofd recht op zijn schouderen, zijn romp
hoeks aan zijn heupen, die gevallig in
de donzen kussens zonken, en zijn leên
blinkend van zalven. Zóo lag Herakles,
die look zijne oogen open, ónverbaasd
om 't schouw-spel dat zijne oogen zagen...
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Want hij lag áan om eene tafel die
schitterend was van witte weefsels en
het goud der nappen en den gouden drank
die vloeide uit hooge kannen. Om hem heen
lagen gestalten, edel aangedaan
van blanke kleedren om het pralend lijf.
Het waren zware mannen, zwart-bebaard,
glanzend hun wangen, en hun handen wit.
En 't waren vrouwen zwáarder, op haar borst
wogen juweelen, en fluweelig stond
aan haar bloote armen wazig dons, gelijk
een ochtend-damp op verre weiden hangt.
Maar waren mannen, waren vrouwen dit?
Waren 't geen goden en godessen, aan
den goden-disch? - Hij vroeg het niet. Hij keek
een wijle rond. Hij sloot zijne oogen weêr.
Herakles sloot zijne oogen weêr: hij wist
dat hij thans lag ten goden-dissche, en dat
zij allen, goden en godessen, hem
bezagen, uit hun wel-gevallig oog,
hem, nieuw-gekomen aan het eeuwig maal.
Hij sloot zijn ogen, en hij was beschaamd
dat z' hem bezagen...
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Maar toen klonk eene stem, die diep was als
de slagen van den ernst'gen nachtegaal
wanneer hij gaat te zingen in den nacht:
de al-eerste slagen van den nachtegaal.
Zij sprak; en hij zag niet: hij hóorde haar
te spreken. - ‘Herakles’, zoo hoorde hij,
‘de tijden zijn verstreken van den strijd.
Heb, Hera, ik, gewild van brallen zin
dat gij zoudt dienen wien ik wist te zijn
een lafling, maar aldaar 'k u wilde zien
heerlijk van daden en van blij geweld:
thans zijn de dagen óm die te elken dag
tartten uw krachten en uw pratten plicht;
vol-streden is uw leven, en ik ben
gelijk een moeder thans, een moeder-schoot
die haar moe kind ontvangt na langen dag
van spelen. Thans - en 't was mijn dure wil
die kreeg van Zeus, bij wenken van zijn brauw,
kreeg van uw vader Zeus, en vreugde-vol
instemming, - thans is 't, dat ge aan onze zij
zult liggen als een god, en drinken uit
de gouden nap gouden ambroisia.
Ontsluit uw oogen, Herakles, en zie:
zélf bied ik u de goude' ambroisia’.
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Toen dronk Herakles. Om de tafel blonk
van mond te mond een milde monkel, en,
waar hij gedronken had, wist hij te zijn
zijne oogen blinkend 'lijk hij de oogen zag
die hem aanschouwden. - Toen hernam de stem
van Hera, hol als nachtegalen-slag.
En hij sloot weder, als in vroom ontzag,
zijne oogen; en ze zeide: ‘Herakles,
wij hebben een zoet meisje, Zeus en ik,
bloem onzer liefde, een roosken, eene bloem
van rozelaar, een witten rozelaar.
Zij is ons meisje, zij is ons zoet kind.
Zij is pas huwbaar; zij is huwbaarheid;
haar naam is Huwbaarheid, maar zij en weet
het niet. Ze is zuiver als een klare nacht;
ze is zuiver als de dauw, en broos als hij,
en kan, als hij, weêr-spiegelen 't heelal,
en weet het niet, als hij... Zij is ons kind,
het kind van Zeus en mij; en... - Herakles,
ik gaf te meester u booze' Eurustheus,
den kwaden lafling met den blauwen mond,
den hond met bleeke blikken. 'k Heb gewild
uit brallen luim dat gij zoudt lijde', om hém.
Maar... 'k heb een kind, een schoon, van Zeus en mij.
En, Herakles, ik geef het u...’
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Zij zweeg. Er wies een vrage, waar zij zweeg.
Er wies een vrage in de ijlte, aan elke lip,
aan elken mond die opende op een vraag;
maar niemand sprak. Er wies alleen een vráag...
- Toen zeefde een matte klaarte de ooge-leên
dóor van Herakles, en een beeltenis
zóo schoon kwam in zijn brein ineens te zijn,
ineens in 't oog, dat tóe maar glans-rijk was,
dat schroom beving hem met een harte-klop.
Het was een prille meisjes-beeltenis,
en zij bewoog met huiverig gebaar,
maar in het aangezicht was aarzelloos
een glim-lach. - En toen zegde Hera weêr:
‘o Herakles’. Maar nóg ontsloot hij niet
zijne oogen... Klaarten waren aan 't albast
der staande dijen, die niet roerden, en,
een krans van licht, rezen heur armen, om
heur hoofdje. Maar hij dorst haar niet te zien.
- Zei Hera toen opnieuw: ‘o Herakles!’
En nóg ontsloot hij de oogen niet... Hij zag
de knieën die bewogen, en de huid
door-schenen met een blanke schijf, alwaar
zij rezen. En hij zag den wakken mond.
- Toen wilde weder Hera spreken, maar
zij sprak niet. En zij zag heur dochter aan,
heur meisje Hebe, en deze zag heur aan,
en, aerzlend dan, zei deze: ‘Herakles’.
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Een felle klaart brak open dan zijn blik.
En zooals brons, als warrem-donker brons,
als glad en diep brons voelde hij te zijn
zijn blik. - Zij stond aan zijne zij, heel dicht.
En hij verbaasde, haar zoo ná te zien,
en dat hij niet en voeld' heur nadering.
Maar zij was kuisch, zij had geen warmte aan haar
die is verwitt'ging voor de mannen. Hel
gelijk een witte roos in 't schemer-uur
stond ze aan zijn duistre zijde, en argeloos.
Nóg dorst hij nauwlijks op te kijken. Zíj,
ze had een glim-lach op heur lippen, en
ze was verlegen; maar zij zag hem aan
als wou ze smeeken, dat hij haar bezie...
Hij voelde zich bewogen. Hij herdacht
den woed'gen nacht dat hij de dochtren won,
de vijftig dochtren, állen, in éen nacht,
de schreeuw'ge dochtren van Thespios won;
- en hij werd spijtig, en hij dorst haar niet
bezien... - Maar wierd nog náder hare tred.
Hij zag, uit zijn gezonken oog-schaal, recht
heur kuite rijze'. En waar ze weêr heur lip
roerde, en ging zeggen: ‘Herakles’, daar schoot
een vlamme door zijn hoofd en door zijn blik.
Vrank zag hij in 't gezicht heur, en zijn mond
viel open. Maar tóen ging héur schichtig oog
dra schuilen onder schale. En waar hij zag,
hij siddrend, heur gestalte, zonk heur hoofd
ter zijde, en 't was, of siddring heur beving.
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Een brand, en star, maar plóts een schóone brand
volde zijn borst toen en zijn strakken nek.
Hij zag heur hoofdje. 't Stond gesloten in
het groenend goud der dubble haar-vlecht, die
wies uit de gulden geule van den hals
naar voren, voer om de ooren, kroonde schoon
het voor-hoofd, ging te loor weêr in 't licht haar
des halsen. En heur voor-hoofd: als een plaat
van zilver, die de krijgs-man draagt ter borst,
daar-aan het hemd van maliën zich hecht,
zóo was het gelend blank, en glanzend, en
bewaasd van blauwen aanslag, waar een aêm
kwame te naedren met te heeten gloed.
Daar-onder welfden brauwen, dun en bruin,
waar-uit de kring wies die het oog omsloot
in groen'gen schijn der fijn-doorschijn'ge huid
en daar de milde bol in brandt van 't oog.
Maar hij en zag den brand niet van haar oog
dat zedig stond geloken. Maar hij zag,
stengel waaruit het effen voor-hoofd wies
als een pioene wit, de rechte neus,
heur neus voor de' adel van den reinen geur.
En dan zag hij heur mond: en was die niet
een krieke, en 't welven van de krieke, waar
een dunne kloof ze dreigt te scheiden? En
heur kin: en was hij 'lijk de perzik vóór
zij rijp wordt? Maar hij zag heur wangen, en
zij waren als een perzik...

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

203
Toen draaide zijn verbaasde en schroom'ge blik
om 't prille rijzen van heur ambren hals,
aldaar, drievoudig, als een zilvren snoer,
een zilvren draad, de prente van een draad,
stond eene blauwe en witte, een ronde lijn.
Hij zag de hals, en hoe daar te elken kant
als huiverend de dunne lijn vergleed
naar 't schoudren-paar, dat, uit een blanken wal
deinde ter hoeken, waar de ronding geelt
der boven-armen. En hij zag de diept
die, beider zijde van het weeke dal
der kele, legt de warme delling waar
zoo zoet de zoenen rusten (en er wies
als een zoel water in zijn keel). Hij zag
heur armen, nog heel tenger, en niet hard
van spieren, nog niet hard als spoelen die
men draait uit palm-hout, maar die spoel-gewijs
liepen van uit den schouder naar de plaats
waar de aedren naedren tot een schoon verschijn
van blauwe teekning en de teêre huid
is dun en zoel; en weêre dan van uit
den elleboog, tot waar opnieuw de pols
vertoont, maar groener, aêr aan aêr verzaêmd
tot nieuwe teedre teekeninge... Zóó
zag hij heur hals en schoudren, en, al-langs
smal borstje en hoeksche heup, heur armpjes, aan
de donker-ambren okselen, en die
aan handjes, die geen kinder-handjes zijn,
aan handjes, die geen vrouwe-handjes zijn,
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kruisen haar vingren gelijk mazen, vóór
de dijen...
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Hij zag heur borst. o, Schóon was heure borst!
Zij had de trots niet en de uitdaging niet,
de zure scherpte noch de vaste vreê,
heur borst, noch zekerheid noch geerte, die
keetnen aan vrouwen, en beslechten 't spel
der worstling die de man bij voorbaat weet
voor hem de zoetste neêr-laag, en voor haar
die lokte hem ten kamp, het klaar besef
dat ze, onverwinlijk, nieuwen ijver wekt
bij wien ze steeds tot weerloosheid verneêrt.
Zij had de zware en weelde-rijke rust,
tot schreiens toe de zwellend-rijpe rust
niet van de moeder-borst, die voedt en, arm
aan zog, weêr rijk is eindeloos aan zog;
die moede, geene vrede kent dan weêr
tot pijne toe te voeden, en die steeds
in liefde put weelde onuitputtelijk.
Het was de borst niet van een kind, de borst
die deinst ter neêre, en grijs is, en zeer arm:
hij zag héur borst, en 't was of blind hij werd;
want eene tafel zag hij, en zij hief
diep-schijnend hare schuinte, en was gelijk
uit elpen-been haar vlak, tot waar een geul,
een glanzig-uitgediepte, een geelre goot
ze deelde tot twee helften; en daar wies,
rozig, een zachte bezie, beider zij;
een malsche, een matte, een teêre kleine vrucht;
de vredige eenvoud van een rust'ge vrucht;
de aanminnigheid van een klein vruchtje... En zonk
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de vorm toen van een schale, een bleeke schaal,
zonk neêre-waart, en dubbel, de eêle vorm
van een door-aêrden beker, uit albast,
die korrel-blank is, met een vrome zorg
gesneden...
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En toen zag hij heur buik. Heur buik was teêr
gelijk de huid van een jong katje, dat
arg-wanig is, en dat niet zitten blijft
als gij het houdt op uwen knie, maar zoekt
schuin-oogend u te ontsnappen, hoe ge 't vlijt
en drukt bij zachten vinger iedre pees
en spier-hoek. En waar 't loopen gaat, daar voelt
ge los de huid over het spieren-spel:
aldus vertoonde zij heur buik; hij was
zeer week, en ongespannen; maar hij was
naar vorm en welving, in het raam der heup,
vast in de vormen, en van welving vast
gelijk een schelp, gelijk een beukelaar;
om diepen knop des navels welvend als
een beukelaar die glooit en deinend vloeit
zijn boorden toe. Zóo was heur buik, en bleek...
En hij bezag heur buik, en voelde zich
ontdaan van schaamte en norsch-bleek in zijn oog,
gelijk een jongen van geen zestien jaar...
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Maar heure beenen vond hij lang. Haar heup,
die duisterde aan de hoeken van haar buik,
was vierkant. Maar haar heup uít vloeiden zacht
heur dijen, 'lijk een room, gelijk een melk,
geel gelijk melk en effen gelijk melk
waar ze eene trage kan ontvliet, en vloeit
naar vorm der tuit. Zoo vloeiden uit haar buik,
room-bleek, heur trage dijen, glad en gaaf
heur knieën toe, die waren als een ei.
Zij waren klein gelijk een duiven-ei,
en witter. En hij zag ze, hoe ze ineens
trilden, wanneer zelfs onbeweeglijk bleef
het been, en hoe ze waren als een lamp
van glansloos porselein, en stil van licht,
aldaar ze stonden op de scherpe spil
der scheen, die was gelijk een pijl-schacht. En
hij zag heur kuite, en die wel duister was,
die was de scheede van het water-lisch
daar zwellend ze is van bloemen: hare kuit;
en weêr ontstak ze een warmte in hem... En zag
zijn oog haar voet toen, lang en los van teen,
die welfde hoog en was gelijk een brug,
hard, geel en blinkend, en die geen begeert
en wekte, maar die drukkend was ter aard
als plat-gedrukte, witte krieken...
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- Zóo zag Herakles Hebe. En hij lag
in zijne rust-bank roerloos; en zij stond
roerloos aan hem, en zij bezag hem niet,
en zij was geurenloos.... En hij dacht na
dat hij thans was een gód, en deze maagd
zijn gade, zoo dit was zijn wensch en wil.
Lang dacht hij na, en vleide met de hand
over zijn lokken, zwaar van olie. Zwaar
voelde zijn hart hij, en niet blijde...
- Maar
toen hij zijn hoofd hief, zorgelijk en traag,
toen hij zijn oogen gaan liet over hen
die zaten áan naast hem, en hij vernam
hun momplen van bewondring, en hem docht
dat in hun hart de meening wonen moest
hoe hij mocht dubbel-zalig heeten, die
aldus het duurst bezit van 't hoogste paar
uit den Olumpos stond te winnen, - dan
rees als een water-vloed de wroeging hem,
en boorde-vol van tranen, toen opnieuw
hij zijne vrouw, dees Hebe, ging bezien
en aan zich-zelven dacht daarop...
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Want och! toen wies herdenken weêr in hem.
Hij stiet zijn beker vol ambroisia
bij lange vingren af van hem. Er wies
herdenke' in hem, van toen hij ménsch nog was.
Tóen loerde hij, gelijk de herders doen,
de herders en de boevers, en wie gaan
van hoef te hoeve, al-om te pikken graan,
te binden wingerd, of te kelen vee,
te snijden zwijnen of te dorschen koorn;
maar bij laveie ligge' en loeren zij
ter schaaûw der schoof, ten schemer van de haag,
waar zij de gulle meiden geerend zijn;
- tóen loerde hij, gelijk de visschers doen
die schuilen in de booten, en geen sprong
van snoek of karper wekt hun grage zorg;
want zij en ruilen de' oever voor den plas,
daar zij de komst en de' argeloozen gang
kennen der maagden, hunnen oever langs;
- tóen loerde hij, gelijk hout-vesters doen,
hokkend in mossige oksels, beuk of eik,
'dat zij betrappen mogen nymph of vrouw,
en nimmer missen z' hun onwil'ge prooi:
zóo was Herakles toen hij ménsch nog was;
toen hij een gretig mensch nog was, en meer
dan welk een mensch was maatloos-forsch en -schoon.
Hij had een borst gelijk een marmren deur.
Zijn borst stond open als een marmren deur.
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Thans stond aan hem het meisje Hebe, dat
van Zeus bij Hera was gewonne' in min.
En ach, hij voelde 't, zij en zou niet zijn
een lange vrouw, naast hem in rust-bed, die,
moede van zaligheid, met open mond
die geurt, ligt slapend; 'wijl hij, Herakles,
wakend, en zat zijn zinnen van geneucht,
haar zou bezien, en er zou warmte zijn
binnen zijn oogen. - En dan zou ook zíj
ontwaken en zij zou hem zóó bezien
dat weêr zijn schoudren warrem van begeert
en strak zijn nek en kinne zouden zijn.
En zij, ze zou alreê genaderd zijn
van dij en flank, en zou zijn vróuw weêr zijn...
Neen, déze en zou zijn inn'ge vrouw niet zijn:
hij wist het, Herakles; helaas, hij wíst;
o vrees: hij wíst, - en lei zijn zwaarder hoofd,
en lei zijne oogen binnen zijne hand
en zegde niets...
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Maar toen ging lichten hare blikken zíj.
Hebe hief haar oog-schalen, blank als melk;
heur schale', als roze-blaên door-aêrd en blank.
Zij naêrde niet; zij hief heur oogen slechts
op Herakles, en zag hem talmend aan...
Hij lag ter bank, de breede duistre hand
vóor zijn gezicht, 'dat hij niet zien en zou.
- En toen wies een verwondering in haar.
Zij kon niet denken, Hebe, hoe dit was:
dees schonk'ge man, held van 't twaalf-voudig werk,
veller des leeuws, moorder der water-slang,
vanger des evers op Erumanthos,
drager der aarde, hij, vorst Herakles,
- hoe hij kon liggen dús, en had verdriet,
waar zij, zijn Hebe, stond, en was gereed
te ontvangen zijne min, al wist zij niet
wat minne is, en verlangen niet en wist,
noch wist haar eigen schoonheid... En zij ging
drie stapkens nader nog, tot waar hij lag,
en lei haar handje aan zijn schouder, en,
wel aerzlend, maar meewarig in haar spraak,
vroeg ‘Herakles?’...
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Hij rilde, en deed zijn hand van vóor zijn oog.
Hij wist niet of hij haar binnen haar oog
bezien zou. Maar hij zag heur aan reeds, en toen kwam ineens een zoetheid in zijn borst.
Zijn blikken gingen in haar blikken, en
zij faalden niet. Zij draaiden niet gelijk
in duizel, zooals de oogen doen wanneer
een man de vrouw beziet, waarvan hij weet
dat zij de zíjne zijn zal. Hij bezag
het meisje Hebe, maar hij zag tot op
den grond van hare maagdelijke ziel,
en hij en wist niet hoe hij zóo kon zien...
En daar wies nu een groote zékerheid
in hem: hij kon ze gánsch doorzien, tot op
den grond van heel heur wezen... - En ook tot
den grond van eigen wezen zag hij thans.
Er was een stilte als nooit voor deze in hem.
Hij wist dat hij de kwelling zou ontgaan;
dat hij ditmaal beminnen mocht en zou
zooals de menschen níet beminnen. Hij
gevoelde thans de volle mate van
zijn loutering. En uit de keldren van
zijn borst rees dankbaar en van vrijheid warm
een zucht vol geuren...
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Hij trok het meisje aan zijne macht'ge zij,
het witte meisje Hebe aan zijne zij
die glansde als koper. En hij lei zijn hand
op heure kruine en gouden dubbel-vlecht.
En hij wou spreken, en hij zegde, zoet:
‘Hera’; maar verder ging zijn stemme niet.
Stil zat het meisje aan zijne macht'ge zij:
en hij gevoelde, geerteloos voor 't éerst,
en zalig, werkelijk een gód te zijn.
En weder wild' hij spreken: ‘Hera’; maar
de stroom der woorden brak den dam niet door
die lag hem om het harte... Hij bezag
zijn vrouwe, en zij, ze zag hem teeder aan.
Hij nam zijn schale vol ambroisia,
bracht ze aan heur lippen, en zij dronk. En toen
leêgde hij-zelf de schale ambroisia.
- Toen ging, als zoet geluid van bijen, een
gemompel aan den mond van 't goden-tal.
En Herakles zag áán ze, beurt bij beurt,
en allen was een glim-lach op den mond,
en allen knikten, dat het goed was...
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De stieren-dief
Laeken, Kerstavond 1913
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I
Waar hij zwaar lag, de schouder-platen zwaar
in 't verig mos der leger-stede, en lag
ten rugge, en voelde aan zijne lenden dat
hij ging ontwaken, - waar Alkuoneus,
waar reus Alkuoneus, nóg de oogen bol
van slaap, nóg bol de blazers-mond, nóg bol
uit baard en 't breed-gebreide warre-haar
de wangen, bruin en rood van warmen slaap;
- waar vorst Alkuoneus, gestrekt ten polk
het logge lijf en de uitgelengde leên,
onder het dreigend-laag spelonk-gewelf,
gewaar-werd, aan de dagelijksche pijn
der moe-gelegen lenden, dat hij weêr
ontwaken zoude, (en hij verlegde een been
en sloot zijn vuist op de inn'ge warmte van
zijn hand-palm, en hij ging zijn adem door
het brieschen hooren van zijn breeden neus,)
- waar, de oogen tóe nog, held Alkuoneus
ontwaken zoude en in zijn hoofd bewoog
't ontwakende bewust-zijn, voelde hij
aan zijne borst, plots, dat de dag begon.
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De dag begon over zijn naakte borst.
De lage dag legde aan zijn ruige borst,
aan zijne donkere, aan zijn warme borst,
plots eene rilling en een veege klaart.
Hij lag, en zijne borst werd klaar ineens
en kil... En hij ontwaakte thans gehéel.
Heel werd het lichaam hem gekoeld, en wies
al zindrend leven door zijn loome leên.
Zijn lijf werd hol. Thans wist hij weêr zijn hoofd
vol wisse wetenschap, en wrok, en leed...
- En hij ontsloot zijne oogen, en hij zag
den dag die reisde, uit de open poorte van
zijn steenen hol, over zijn koude borst
zijne oogen tegen. En hij werd gelijk
een morrig dier dat van den nieuwen dag
nog kent alleen het hitsig knagen van
den honger, en de onwill'ge zekerheid
der last'ge jacht...
- En reus Alkuoneus
keerde in zijn polk, die geurde als droge schors,
het logge lichaam, bood aan 't lage licht
dij, flank en arm en 't schoftig schouder-stel
die werden koud. Hij sloot zijne oogen weêr.
Maar hij ontsloot zijne oogen weêr. Hij zag
hoe 't licht kroop aan de wanden der spelonk,
rechtte aan de wanden grauwe spiegels, droop
als duistre peerlen aan het hoeken-rijk
gewelf. En hij sloot weêr zijne oogen; maar
ontsloot ze, en morde...
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Want weêr, - alleene heerscher zonder volk,
híj, eenig woner in dit barre land
dat nimmer bloosde in zonne, nimmer lag
in zomer-kleed, dat nooit een zomer-kleed
zag zwellen van een vrucht aan oogst of ooft,
maar wachtte, eenbaarlijk, dat het baren zou,
jaren aan jaren, eeuw aan eeuw, en eeuwigheid
aan eeuwigheid, als-dat het baren zou;
- heer hij, en heerscher over deze streek
die strekte, oneindig, uit het hard gebergt
naar eene zee toe, die niet was dan ijs,
nooit was dan ijs dat nimmer draagt of teelt;
- hij, reus Alkuoneus, verworpeling
van bij den schoot der slechte moeder Aard,
en nooit en won, dan meester mogen zijn
dáar waar slechts híj kon leven: zie, hij lag
in zijnen polk, naast knods en boog en pijl,
ontvoerd aan droomen die hem waren als
een zoet gesprek moet zijn ten avond met
een jonge en stille vrouw. En hij had kou
en hij had honger...
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Lastig verlegde hij zijn leên, en rees
op zijne knieën, en zijn vuiste greep
knods, boog en pijl. Op zijne knieën kroop
hij 't schimmel-geurig leger door, en zag
den dag dien te gemoet hij kroop, en die
hem 't mor-gelaat bleek miek van ijzig licht.
Hij kroop tot aan de poort van rots-steen. Dáar
rees hij, de hand ter aard, van knie op voet.
Hij stond dan op zijn linker-voet; hij stond
thans op zijn beide voeten. En hij was
een Reus. Naakt stond hij, en hij was een Reus.
Waar hij, minachtend, de ijselijkste kou,
in smadelijken trots, gekozen had
als kleed, en weerde woll'ge beren-huid
en huid des zwarten leeuws uit bar gebergt,
- hun vleesch alléen bedoelde, zwaar en wis,
zijn knods ten knoopen van hun ruigen rug, stond hij, en hij was náakt, en hij was zwárt.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

221
Zwart stond hij, want het dage-licht, dat blank
hem had gemaakt voor 't wreed ontwaken, miek
dat hij werd zwart waar hij weêr léven zou.
- Wel was hij bleek nog in zijn aangezicht.
Drie barmen huid waren aan 't voor-hoofd hem,
die waren bleek, van eene kromme lijn
als een drievoud'ge boog. Zijn hooge neus
was, als een kegge, een bleeke boog. Zijn wang
was rechts en links bleek als een schild. Zijn kin,
zijn laag-bebaarde kin, was bleek. - Want zie:
hij stond, zijn hoofd en heel zijn aangezicht
gelijk een heuvelige tafel, naar
de hooge en trage welving van de lucht
gekeerd; en, was de lucht bleek in haar welving, zóo
was bleek het aangezicht van Alkuoneus...
- Donker was echter al zijn sterke nek.
Hij was een stam, en, loover-kruine, licht
maar dicht aan duisterheden, hief de baard
boven den nek een schaduw. 't Was een stam,
en hij liep uit, een gladde beuke-stam,
al rechts, al links, in eene teekening
van wortlen, over schouderen en rug.
Aan schouderen en rug, daar lag het veld
der wél-verdeelde huid. Maar zij was grauw.
Zij deinsde als trage heuvel-grond. Zij ging
in trage deining naar den buik toe, en
de lage glooiïng toe der heupen. En
zwart waren heupen en de lage buik;
maar stonden op de zuilen, dij aan dij,
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der beenen, gelijk staat een arends-nest
op hoogen spriet-boom, en 't is warrig van
bramen en mos, en zwart; maar woelend ook
van krijschend broedsel, dat naar leven dringt.
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Hij stond, en hij zag áán de lucht en de aard.
Maar hij en zag ze níet misschien. Hij wist
de baan der aard die, eindloos, aan het paarsgewijze
spel der beenen bood de dage-taak
der nood-druft van wie gód zich noemen mocht.
- Hij wist de lucht, die ijl van vooglen was.
Hij zocht ter luchte vóoglen. Waren zij,
- arend die ligt op dubbel vlerk-gewelf;
gier die den nijd'gen waaiër zwaait der vlerk;
kort-wiekige ijs-gans die ter neêre ploft
bij elken last'gen hef des lichaams, - waren
zij, aan de heffing der gestolde baren,
waren zij, moede of heftig-weiger, niet
het voedsel dat hij zich, aan fel vuur, bried,
en, bradend aan fel vuur van hout en bramen,
die hem een heil van ménsch-zijn brengen kwamen?
Waren zij niet, dat hij zich, schande en vreugd,
mocht voelen lévend, wen hij hóngrend was?...
- En hij zag de aard. Maar hij zag méér de lucht,
en zocht, ter luchte, te eten.
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o Smaad die wrokte, wrang tot pijne toe,
in zijne borst!
- Hij zag, onziende, de aarde
die niets en was dan moeite hem; hij zag
de lucht die niets en bood dan ijlte hem,
hij, die zich onder de Eerst-geboornen wist
en onder de Aller-sterksten...
- Was hij niet,
in 't leêge van zijn peilloos-diep verdriet,
éen van de zonen welke de Aarde won
bij 't bloed des Hemels? Wist hij niet zijn Wil
hemelsche gave, en zijne breede Kracht
gave der aarde, 'dat ze bei vereend
werden beweging naar een zéker doel
dat hen, de Reuzen, meester maken zou
van 't wentelend Heelal?...
- Helaas, helaas!
de hemel bleef gesloten hun, té hoog
dat hunne woede treffen zou den gril
der slechte kindren van den slechten zoon;
de kinderen van Kronos, vader-beul.
En de Aarde, de arreme Aarde, weduw van
de' ontmanden Hemel, kon ze méer nog zijn
dan oord van ballingschap voor zonen, die
zij nauwelijks vermocht te voede' en die
den vaderlijken Hemel nimmer meer
en zouden kennen?...
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Door-zoekend zag hij grond en lucht; hij zocht
dat hij zou éten...
- Maar de lucht bleef dood.
Hij bleef gelijk een land is, eene vlakt'
eene effenheid van grond, te slechten tijd
dat alle vrucht geschuurd is, en geen graan
nog is gezaaid dat níeuwe vrucht belooft.
Het ligt gestrekt en naakt, gelijk een vrouw
die oud al is, en niet meer baren zal.
Het ligt onroerend, onberoerd; en geen
der dieren die hun voedsel zoeken aan
vergeten aar of zaad dat nog niet kiemt,
geen dier, dat loopt op de aarde, of vlijtig vliegt,
bezoekt het, want het weet: het land is leêg...
- Zóo was de lucht aan 't wrokkig-zoekend oog:
glad en bewegenloos, en tóe gelijk
't gelaat van een, die doof en blind is, en
de spijzen niet en smaakt, dewelk' hij eet,
nimmer zijn mond ontsluit op eene vraag,
nimmer zijn handen strekt, en nooit en rijst
van op de plaats daar hij gezeten is.
- Zóo was, zoo lag, zoo stond de leêge lucht
in de oogen, bleek en scherp gelijk een mes,
van kalen vorst Alkuoneus.
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II
De lucht, de lucht, al-over hard deze aard...
Hóe wist Alkuoneus haar wezen, waar
zij staat gelijk de rug van een gróot man.
- Deze is veel grooter dan de Reuzen zijn;
hij is zoo groot als Ouranos moest zijn
die volde heel de wereld van zijn lijf.
En hij is wit en grauw, en geel en grauw.
Gij ziet zijn hoofd niet, dat gebukt is, laag
ten knoop des halsen, daar hij bochelt in
een keten zware wervlen, tusschen bei
de tafelen die zijn de schouder-blaân,
omhoog-geheven bij den forschen duw
der spier-doorwortelde armen, wier geweld den horizont neêr-drukken bij der vuist
en 't nijdig pramen van het vinger-stel.
Zóo staat die man: hij drukt den einder neêr,
en heel zijn rug, zijn doodsbleek-rechte rug
werkt van 't geweld der armen. Blank-bewaasd
heffen de bolle schoudren, waar het spel
der spieren heuvelt tot éen bonk'gen berg
omhoog. Al-over 't zerk van 't dubbel blad
dat als een kegge legt ten boven-rug,
golft traag de huid die aan de hoeken trilt.
En uit de klip, die geel gespannen staat
ten nekke, stort, een scheute aan beide zij,
de lange, logge klomp, de vaste zuil
van hard en pezig vleesch, ter weeke diept
der lenden neêr, aldaar de veege klaart
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van 't licht geëffend is en mat en flets...
- - Aldus die man; en uit zijn rugge ziet
gij beider zij, naar voren toe, en boog
aan boog, de kromme ribben, hard en dun
grijpen de borst in een gesloten rij
van ringen, harder dan het stugste staal.
Zóo staat die man, en hij is bleeker dan
een doode in schemering: zóo staat de lucht.
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Maar neen; - de lucht, zie, zij beweegt; zij wankt;
zij wiegelt als een wisslend baren-spel;
zij danst als witte hillen, beurtelings
omhoog, omlage... Zie, de lucht, zij is
een trage bende witte beren.
- Dóof
zijt ge, en ge zíet allen de beren gaan.
Op hunne platte zolen, matelijk
strekken zij stijf de beenen, zéker van
hun gang. Hun lijf is lang, en geel hun vacht
gelijk de maan is. Heel hun kop is stijf.
Hun nek is stijf. Hun rug is rechte. Máar
ten schouder priemt een dubble kim, die roert.
Bij elken stap van de óngehoorden gang,
dan rechts, dan links, schuift uit het been omhoog
een smalle klip die stoot de vacht omhoog,
de gele...
En zij zijn véle beren; zie,
zij gaan in óngelijke rijen, maar
hun stap is maatlijk-éender. De éen naast de aêr
gaan zij, met recht-gestrekte muil en nek,
áf op het verre en ongekende doel.
Maar bei de schoudren puilen, klip naast klip
bij beurte links en rechts, en links en rechts;
tot in oneindigheden, links en rechts;
zoo verre uw gruwlijke oogen kijken, links
en rechts, die gele wiegel-kimmen, links
en rechts. Zij gaan; zij gaan oneindelijk;
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zij gaan, de oneindelijke beren, op
een vlakte die gij niet bezint. Zij gaan;
zij gaan gelijk de lucht; zij gaan, zij gaan,
en links en rechts gaat golvend klip aan klip
ten duizendvoud'gen rugge... Zie, de lucht...
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Maar neen; - de lucht: bestáat de lucht?
- Zij is
hetgeen ge zijt wanneer gij plots ontwaakt.
Gij ligt in een zacht leger, en gij weet
dat gij ten rugge ligt. Maar gij gevoelt
dat gij plots zinkt als in een ijle kilt,
om weêr dan plots in eene zoele leêgt
te worden opgeheven... - Zíjt gij nog?
Gij krimpt, zoo voelt ge. Maar ineens, daar gaat
gij breide', oneindig, uwe leden uit.
Gij hoort u hooren, en gij ziet u zien.
Maar zijt ge u-zélf nog? Zijt ge vréémd u niet
aldaar ge lijdlijk ligt in duisternis:
een onbegrijplijk wezen, willoos-klein
en -groot, en hebt geene eigen zinnen meer,
en kunt niet eens nog bang zijn? - Voel, gij rolt
de afgronden door der hoogte en van de laagt.
Uw hoofd is als een gloe'nde kogel. En
gij zijt niets meer dan hóófd. Maar is 't úw hoofd?
Gij zíet uw hoofd: kan dit úw hoofd nog zijn?...
- En gij bezwijmt; gij gaat het donker in,
't fluweelig donker van het niet-bestaan;
gij voelt u worden vríj; gij voelt te zijn
hij die niet is; híj die niet ís...
- De lucht
is ijl... Bestaat zoowaar de lucht?
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Doch reus Alkuoneus, de bittre, wéet:
de lucht bestáat...
- De lucht zíet. Zij, de lucht,
is éen groot oog. Neen, zij is duizendmaal
een oog... Want staart gij láng haar aan,
staart ge in haar grauwe holte, staart gij strak
den welv'gen muur, die nimmer zon-schakeert,
met, vragend en verwachtend, uwen blik,
met, hooploos en wanhopend, uwen blik,
de stijle welving tegen van de lucht:
dan is zij vol met oogen, met witte oogen...
Zij zien u niet misschien, bij dage, waar
ze rolle' als oogen doen van blinden, die
roeren hun blik, en blijde schijne', of droef,
en schijnen blijde of droef om wat zij zien,
maar níet en zien...
- Maar, daar de nacht ontwaakt
huiverend uit de traagheid van den dag:
zie hoe ineens de blinde blikken van
den dag daar blinken als een dreigement...
En hij die niet en weet, die niet en gist
dat slechtheid hem bedreigt: zijn hart, ineens,
is als een huis met open dak, en heel
de starend' hemel valt weêrkaatst erin.
Maar wie den wrok der goden kent, - wie, die
lijk reus Alkuoneus de goden kent,
en weet: uit elken blik sart hem een god;
en hij weet tevens de onmacht van den blik
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die 't eigen oog de heemlen tegen-ketst,
die weet: de luchten kíjken als een víjand.
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- Alkuoneus verlaat van blik de lucht,
de onvruchtb're lucht, de vogel-leêge lucht.
En hij ziet de aarde langs, al-over de aard...
- De aarde is een oud wijf, en een ziek. Ze is blind.
Want is niet heel de wereld blind bij dag,
heel de onverschill'ge wereld over dag?...
De aarde is een oud wijf, en een ziek. Zij ligt,
onder een deken als een ruige huid,
een harde huid, een schubb'ge huid, - zij ligt,
onroerend in haar leger, haren polk,
de oogen breed open en die niet en zien,
de mond gesloten, en waar geen gebed
bewegend is. Zij ligt, en zij heeft kou
noch warm; zij kreunt niet; ze is als wezenloos;
zij moet heel ziek zijn, want, bewegenloos,
maakt huivrig-vies zij, en nieuws-gierig, en
zij schrikt u af. Haar handen liggen smal
als haar gezicht, waar hol de slapen zijn.
Maar hare handen zijn als doode klauwen...
Zoo ligt eene oude en zieke vrouw, die riekt.
- En de aarde...
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Neen, de aarde: en is zij niet als een leeuwin,
een zwarte, en uit de holen van 't gebergt,
een oude, en in de holen van 't gebergt
eenzaam?
- Zij zag, gedood bij steen op steen,
eerst brieschend dat de wereld helmde; dan
huilend oneindig onder 't helsch gejoel
der jagers; en dan geeuwend nog alleen
een langen langen geeuw; en dan - hij sloot
zijn smeekende oogen, en hij schudde traag
zijn manen, en ging liggen, en zijn borst
hóorde hij klinken onder steen op steen,
maar hij en vóelde 't niet meer: zóo, gedood
bij jagers, zag zij sterven haren leeuw.
Zij zag, van uit het hol gebergt, haar leeuw
sterven, terwijl zij lag en zogend was
haar welpen, en zij tranen stortte...
- Nu
is eenzaam zij ter holen van 't gebergt,
en zwart. Haar oog is norsch en star. Ze is oud.
Gij ziet ze niet: want nooit verlaat zij 't hol
waar ze aan den killen wand ligt. Maar bij nacht,
dan gaat zij huilen, lang en pijnlijk-wreed,
en is zij schriklijk...
- Zóo ligt de aarde, en gij
en ziet ze niet bij dag. Maar in den nacht
daar werkt zij, en ze krijscht, en zij is schriklijk...
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Maar waar zij ligt, en is gekleed geheel
in sneeuw; en gij ontwaakt, en gij ziet plots
ten looden ochtend dat zij ligt geheel,
eenbaarlijk-lang, eenbaarlijk-breed, gekleed
in de geniepige effenheid van sneeuw, o, is ze niet voor uwe razernij
een stomme en een geheim'ge spiegel?...
- Want
gij kent de naakte onvruchtbaarheid, gebreid
onder de wade, onder den pelder van
de' onoverzienb'ren sneeuw. Uw voet en kan
ze schenden, noch de noestheid uwer hand.
Loop ze bij nijd'ge stappen zwart en vuil;
delf ze bij vingren, tot harde eelt ze stramt:
ze blijft onaangeroerd-onvruchtbaar; zie,
ze blijft onschuldig-dor; ze blijft gelijk
een witte water-ganze, die gij schiet
en die ineens dóod is, gebarenloos...
En waar ge ontsteekt in woede (grolt uw buik
niet van de pijn des hongers?), en gij raast,
en heel uw oog wordt rood van bloed gelijk
het oog is van den woud-os: zie, ge kijkt
haar aan, en zij is stóm, en zij is bléek;
ze is als een doffe spiegel, waar ge u ziet
vervaald, verstrakt van lijnen uw gezicht,
en ál uw ónmacht, waar ze onvruchtbaar blijft.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

237
Alkuoneus ziet áan de lucht en de aard...
- Het is thans ochtend, maar de nacht is hem
een onverklaarde meester, en bevel.
Want hij weet ook: de aarde is gelijk een trap.
De nacht hiet hem opnieuw: de aarde is een trap,
en gíj, bega hem.
- Want hij weet dat, waar
zijn rug hij keert der zee toe, en de wind
der zee kuift aan zijn rechten, zilvren rug,
- hij weet dat, waar hij 't strand van ijs verlaat
om aan zijn zool de glooiënd-gladde vlakt
te voelen hobblig worden, kei aan kei
die vuur duwt in de voeten, punt aan punt;
dat, waar allengerhand zijn zachtre rug
wordt milder aangeblazen, en zijn nek
is niet meer stijf, en hij gaat verder; maar
er komt een harde zoelte in kuit en dij,
want hij gaat láng al; doch, nu zuigt zijn zool
een mildere aarde aan, en die vochtig wordt;
en ként hij moeite, ze is niet pijnlijk meer;
- hij weet dat, zoo hij gaat, een halven dag
van zijne lange beenen, en een tráp
is de aarde, en die hij, goed-gezind, betreedt:
daar wordt niet de aarde alleen verwondering
in zijne leden: maar de lucht verijlt
en wordt zeer broos, en g' hebt een zoete vrees
als g' haar beziet en ook een zoet betrouwen...
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- Zóó als ge gaat, en de aarde is als een trap,
van aan de kille zee, tot waar de berg
scheidt de aarde...
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III
Alkuoneus erkent het sprakeloos bevel
der nacht. - Hij ziet de lucht aan, maar niet meer
om buit: want hij telt de úren aan de lucht.
Hij rekent de uren. Gaat hij berg-waarts tháns,
hij kan den top bereike' en de' andren helft
der aarde, vóor de dag gaat rollen op
de vlugge helling van de duisternis.
Hij aarzelt. Maar hij mág niet aarzlen. Want
een ruwe duw beveelt hem, stomp aan stomp
in 't harte, dat hij gáán moet.
- En hij gaat.
En naar hij gaat, den rug ter zee, en aan
zijn voet de grond die keert, van ijs in 't stug
en stompe staan der keiën, maar allengs
wordt week gelijk een weide, en wak; en waar
- hij nadert, o, hij nádert! - zijne zool
gaat zinken in een zilver-peerlend zwart
en makkelijk-veerkrachtig, doch niet rijp
liggen der aarde: daar omlijnt zijn zool
een schoone draad van zilver; en het is
op déze plaats dat de aarde in werklijkheid
wordt als een trap, wordt als een muur, wordt als
een steil gelaat van steen; - maar hij heeft moed
als waar' hem moed een milde dartelheid -:
hij gáat, en náar hij gaat, daar lost in hem
de grol en stoot des hongers, die zijn buik
doorkneedde als een vulkaan de grommige aard,
- daar lost de grol en stoot des hongers op
traag in een rook, een ijlen zinder-rook
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die stijgt hem naar het hoofd, en maakt hem vreemd
van vreugde...
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Met dezen rook gelijk een vrouwen-aêm
(Alkuoneus en ként de vrouwe niet,
doch kent ze in ál de mooglijkheden van
haar wezen en zíjn wezen, aan den wrok,
die vreet aan hem, zijns onvoldaan bestaans)
- met dezen rook die lichter is dan licht,
met dezen kláre' en zwíjgende' honger in
den grooten leêgen bol die is zijn hoofd,
bestijgt Alkuoneus den scheidings-berg. Zijn knieën scheuren. Zijne handen zijn
van binnen pijnelijke barmen. Wreed
gelijk eene over-zatte Reuze-vrouw
zuipt de aarde 't bloed van zijne voeten. - Maar
hij stijgt. Zijn arm omhelst de rots. Zijn borst
klinkt aan de rots gelijk een breeden steen
ten buiten-wand van zijn spelonke. En o!
zijn ingewand drukt pijnlijk. - Maar hij stíjgt.
Zijn schoudren werken. Door zijn dijën weegt
bij elk bewegen eene heete scheut
van drukkend lood. Zijn teenen krullen, en
zijn vingren. En wanhopig wordt hem pols
en enkel. - Maar hij stíjgt. o, Maar hij stíjgt!...
En náar hij stijgt wordt minder grauw zijn lijf.
De rots wordt minder grauw. Doch zie, zijn romp
wordt minder grauw ter rotse aan. En hij stíjgt.
Hij houdt het hoofd gestopen, neêrewaart,
en dit is donker. Maar zijn nek wordt als
van roestig marmer, en zijn schoudren gaan
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blauwen als staal dat wemelt in de maan.
Hij stíjgt. - En plots, plots, plots...
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Plots staat zijn hoofd boven de lijn der kim.
- Hij heft zijn hoofd boven de lijn der kim,
en 't staat: een groote, grove, gore bol,
een zwarte kogel, een zwart-steenen kloot,
daar-boven, aan de hooge lijn der kim,
met twee wit-blikkende oogen, naar de Zon.
- De Zon. Hij ziet omblauwen in zijn blik
haar blanken, haar blij-bollen, gladden glans.
Zij schijnt niet grooter hem dan 't eigen hoofd.
Hij voelt het eigen hoofd dat donker is,
en ruig en machtig. Maar de zon en is
niet groot... Doch waar hij de oogen sluiten moet
ineens van pijn en lichten duizel, en
hij klampt zijn handen vaster aan de rots,
ontsluit dan weêr zijne oogen, en hij voelt
een nieuwe zoelte aan zijne schoudren, die
van buíten komt: dan is ineens de zon
gróot als de wéreld...
- Weêr beziet hij haar,
maar hij en kán niet. Ze is een wemeling;
ze is als een zot gestrooi, en duizendvoud,
van glanz'ge bloesems uit een spoed'ge hand;
ze is als een sprenkeling van naalden dan,
en duizendvoud, naar zijne kaken toe,
en waar zij blijde bijten; ze is weldra,
van uit een donker-purpren, ronden mond
die open staat en onbewoge', een vloed,
en statig-breed, van zachte-deinend ijs
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dat warm-gesmolten is, maar houdt zijn vorm
en golving, en niet wegend is, maar zoel.
Zij is, zij is... - zij is weldra niet meer;
zij is verzwolgen in het rond heelal;
zij is verscherveld in de wereld, ze is
verduizendvuldigd in het vlugge spel
van 't hollend rollen die de hemel vult
met zonnekens. En de hemel is...
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De hemel is een madelieven-wei,
en zóoveel madelieven zijn ter wei
dat gij níet ziet dan zoete madelieven...
Het is in 't voorjaar, maar nog zonneloos.
De weide is éene blankheid, maar ze is bleek
van ónbeglansde madelieven, en
ze is mat als was: haar bloempjes zijn als was.
- Maar zie, 't gaat sneeuwen, plots. Oneíndig is
ineens een spel van vlokken, en die zijn
beglansd als stille lampkens van dof glas.
En zij zijn groot en ónstaêg. 't Is geen val,
een trage en aangezogen-kalme val
naar een weeke aarde en die te wachten ligt,
vroom en geduldig, maar met zekerheid,
zoo de aarde is in den winter, en bij sneeuw.
Dit is een lénte-sneeuw. Een weide ontvangt
aan duizendvoud'ge madelieven, sneeuw.
Neen, zij ontvángt niet: bóven haar, gelijk
het zwermen, in een lichte zinder-wolk,
van muggen, maar véel trager, en óndicht,
wemelen stil, en rijzen, om dan weêr
te dalen en te rijzen weêr, de vlokken.
En 't wordt als een gordijn, een dun gordijn,
een vaag-doorzichtig blank gordijn, aldaar
tot ooge-scheemlen toe bewegen, vreemd,
ontelb're witte schaad'wen, vormeloos.
Maar dóor 't gordijn heen ziet gij effen staan
en ónbewegend, mat als was, maar zoet,
de oneind'ge lente-wei vol madelieven...
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- Zoo is de hemel een oneind'ge wei
van madelieve' en wemelenden sneeuw..
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Maar neen, de hemel wemelt niet. Zie toe:
gij kunt hem góed bezien, en hij is glad.
Maar hij buigt even dóor: een zachte wieg
en uiterst effen. Zie: hij is een zeil...
- De hemel is een zon-doorzegen zeil.
Hij is een zacht-bewogen, zacht-dooraêmd,
een teeder adem-levend zeil; hij is
de kraam van een godesse...
Neen, gij ziet
ze niet, noch houdt haar eêle vormen 't doek
dat zoet gevold is van haar vormen. Zij,
die teèr de vrucht, en pijneloos, in min
gebaard heeft, waar ze schoon van zwellend was
jaren aldoor, en aldoor schooner, daar
ze een ongerepte en slapende eeuwigheid
droeg in haar spannende en klaar-blanke flanken:
zij heeft gebaard, en zij is moede, en lacht.
Ze is moede, maar zij wil niet slapen. In
het zeil ligt naast haar de geloosde vrucht,
de met een zucht van vreugde en vrees geloosde.
De hemel heeft haar lang bezien, en bloosde.
Al goden kwamen, en godessen al,
en allen was een glim-lach zonder schal,
maar schoon van wakke lippe en blinkende ooge;
en zij, ze lacht: ze mag heur kind hun togen...
- Zij ligt ter kraam en zacht-doorademd zeil;
het zeil, door-blonken van den hemel-blos;
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het zeil, door-zegen van der goden lach;
het zeil, dat zoet om zien is van háar lach...

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

249
En waar Alkuoneus bewondering
zijn oog verwijden voelt, en zijne lip
opent op 't wijde duistren zijner keel,
en uit de keldren van zijn boezem stijgt
een zoele zucht als van verloste vreugd:
daar is het - hoort! - of heel de hemel gallemt...
- De hemel is een gulle gaanderij,
een diepe glazen strate, een hoog gewelf
dat strekt in diepte, als van uw diepst gedacht
naar 't diepst gedacht van de anderen. De lucht,
zij is een holle en klare buis, die loopt
tusschen het hart van wie op aarde zijn
en denken aan elkanderen. Ze is ijl;
ze is zinderend van ijlte. De ijlte weeft
een aldoor-trillend leven van gezang
door de open pijpen, die men niet en ziet
maar voelt te zijn zóo klaar van licht en broos
van wanden, dat ze onzichtbaar zijn. Zij staan,
zij rechten zich, zij dweersche' elkaêr, zij gaan
uit brein naar brein van wie zich voelen blij
of in wie moede een zoet verdrietje zingt.
Zóo zingen ál de pijpen van de lucht
blijde of van zoet verdriet; zoo zingt de straat,
de diepe en menigvuld'ge strate; zóo
het hoog gewelf dat menigvuldig is;
zoo zingt de holle en gulle gaanderij,
de menigvuld'ge hemel-gaanderij.
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En 't wordt ineens nu, of de hemel heel
in hem treedt; - neen: of heel de hemel is
in hem als in naturelijken staat,
als naar behooren van een blijde wet.
Hij heeft de hemel héel in zich, gelijk
eene verwondering om zekerheid,
gelijk eene verrassing om een zoet
bezit, dat hij eerst nú ontdekken mag
in zich, maar dat er ééuwig is geweest.
- Het is een kleine roes. Hij is voldaan;
maar licht beklemd toch, en al meer beklemd,
dat hij weldra vervreemd wordt van zichzelf.
Het wordt een vreemde roes. Zijn hoofd, zijn lijf,
zijn klaar en schoon hoofd en zijn helder lijf,
voelt hij in zinderenden duizel staan
wel eén en vast nog, maar vermenigvoud
en als op alle plaatsen te gelijk:
éene doorschijnend-guldene gestalt
die duizend-tallig staat, de wereld óver,
die aêmt en siddert van het ritsel-loover,
die rilt van 't gaan der wateren, en schier
bezwijmt om 't zwijmlen van 't geringste dier;
maar die ook weet, in zijn bewonderingen,
dat niets bestaat van dieren of van dingen,
en kriept of kruipt, en slaat de luchten aan
met lied en vlerk, of 't is zijns geests bevaên.
- Zóo staat hij, heel de hemel in hem, heel
de schoone, rooz'ge dag in zich gegaêrd,
ónwezenlijk van lichtheid, maar zóo echt
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dat hij zich zeer bewust is van zijn lijf,
maar hij zich anders niet meer voelt dan hémel.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

252
In wondre ruimte gaat hij uít-staan thans.
- o, Wél nog weet hij, en het is een vreugd
hem in het bonzend hart en gulre hoofd,
hij weet wel wíe hij is, en dat zijn leên
zwart zijn en hard, en hard de kas der borst,
en hol de zwoele buik, en heel zijn doen
als van Alkuoneus, Alkuoneus,
de kille en norsche vorst, de noeste reus
der óngemakkelijke stranden... Maar:
staat hij niet híer thans, aan de hoogste kim,
de héele zonne-dag in zich, van binnen goud
gelijk de zon, en ruimer dan de zon
daar hij zich ruim weet als de hemel, waar
wel hónderd zonnen rollen?...
- Hij is blij.
Er komt een blijde ruste, na de roes.
Hij mag thans rústig worden: heel de lucht
heeft hij in zich tot eigen duur bezit,
tot onvervreemdb're zekerheid in zich
diep opgenomen. En zijn oogen, die
de oneindigheid binnen hun dubblen bol
bezochten eerst en thans bezitten mogen,
de kalme veiligheid van bei zijne oogen
mag dalen thans uit de eigen licht-gebiên,
en als het licht de wereld over-zien.
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IV
Hij is gekomen, tot de hoogste kim:
thans over-ziet hij de áarde...
- Maar of Verbazen heel dees weel'gen dag
hem wilde zijn een meester, en die slaat
met zijne blijde zweepe door de lucht,
waar 't oor het minst dat hel geklets verwacht,
en schokt heel 't hoofd onder den luiden striem
óp tot nieuwe aandacht die 't hoogst loon erlangt;
- of heel dees dag verbazen's rijken dwang
zou lijden, die hem wijden zou tot vreugd:
zóo ondervond hij, onder nieuw bevel
eens ijverig-bedienden meesters, weêr
verbazing, waar hij over de áard ging zien...
- Zij lag gelijk een eindelooze schelp.
Gelijk een platte en eindelooze schelp
die, grijzer hare ronde boorden toe,
telt gladde en glimm'ge glooiing, éen voor éen,
ten komme toe, aldaar het weeke dier
rustte, en het lag in eene ronde ruimt,
een navel vlakke klaart: zoo zag hij de aard;
zoo zag Alkuoneus deze aard, gelijk
een effen vijver die op zonne-groott'
de zonne droeg en goud was als de zon;
daaruit, en verder steeds den einder toe,
en vager steeds van veie tinte, naar
den einder die een ronde grauwte was,
deinden de keetnen van de klingen, die
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hieven een klaarte naar een blijden kam,
tot weêr zij vielen in een lichte schaaûw
om weêre traag te rijzen. - Zoo was de aard
gelijk oneindig is, niet te over-zien,
een schelpe...
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Doch de aard, zij is veel schooner dan een schelp.
- Zij is de weelde van een ruiter die,
ten prillen uchtend al den huize uit,
zijn schoon wit huis, dat is gelijk de lamp
der vlakte, wipt ten zadel, en zijn paard
is wit, gelijk een licht, gelijk een lamp
die dwaalt over de vlakte. - Zie, hij zit.
Hij is een duisternis op zijn wit paard.
Maar hij is blij, daar hij te rijden gaat...
Een rust'ge draf eerst, een gelijke draf
zooals 't gemoed van een jong meisje, voert
hem naar den eersten horizon. Hij ziet
de' eerste' einder als een schoon-bewogen kring
van hillen, blankend in den blooden dag.
Maar - waar zijn paard den draf verrascht, en snuift
naar ruimer zicht al voor zijn blekker-blik keert hij zich óm aldra, en drukt zijn hand
vlak 't kruis aan van zijn paard; want zie: daar zijn
de heuvlen hem voorbíj al, in den rug,
en hij en ziet ze niet, of keert zich om...
Wéêr is in nieuwe en klaardre vlakte hij.
Al vlugger draaft, al drukker vliegt zijn dier.
De tweede rij der klingen nadert. Zie:
ze zijn in 't oog hem een beglansde schuint
van bloem'ge kruiden; néen, ze zijn alreê
voorbij, en híj alreê den ring in 't zicht
der dérde klingen... - En, waar 't vurig ros
in blijde woede al naar nieuwe einders reikt
die rasscher wijken naar zij nader zijn,
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brandt in den ruiter eene greet'ger vreugd.
't Is of hij is de reis des dages aan
't gezicht der aard. 't Is of zijn vlugheid meet
de aard; maar of de aard nog vlúgger is dan híj.
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De daevrende aard onder den drukken draf
eens ruiters; o, de áandaverende draf
der aard.
Maar neen, zij draaft niet aan;
zij is geen voorjaars-ebbe, en glinster-lach
van eene stuw'ge zee die naêrt, die naêrt.
De aarde, zij woelt, maar zij en stréeft niet; ze is
een vlakte, waar wel duizend kindren zijn.
- Wel duizend, duikelend in 't neersche groen,
wel duizend aller-kleinste kinderkens,
nog borelingskens haast, die zwak nog zijn
van leden, maar die naakt en spartlend zijn
over elkandren, gelijk hondjes doen
die, pas geboren, nog niet goed en zien.
De kinderkens zijn naakt. Het licht is blauw.
Het licht is blauw over 't bewogen spel,
het spartel-spel der rulle ruggetjes,
der ingediepte bilkens; over 't staan
der rechte hoofdjes die de' onhand'gen stomp
weren der rooz'ge vuistjes; over 't klaar
spannen der hooge borstjes in 't gehijg
dat hel ze maakt en bleeker nog dan melk...
Zij wriemlen door malkanderen; zij zijn
felle bewogenheid, maar zoet als melk
die zacht aan 't zieden gaat, en zóo beweegt.
En zij zijn duizend, zij zijn duizend: zie
hoe naarstig zij daar woelen door elkaêr;
zie hoe zij wriemlend woelen; zie, hoe de aard...
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Maar de aarde woelt niet. De aarde woelt niet meer.
Alkuoneus kan rustig áan ze zien
en zij, ze is rustig.
- Zie, ze wordt gelijk
een witte veerze in veie Meie-wei.
Ze ligt, en lui langt zij der zuivre zon
heur buik en ongewassen uiër, waar
heur stramme pooten strekken, en heur hoef
is blank en zacht als nog van kalvren is.
Reeds kent zij huivering ter heete holt
van de achter-bille. Maar deze' ochtend is
zij lui, en wiegt alleen van haren staart
de zwier'ge zwerm der vliegen tot een kroon.
Haar wit-bewimperde oogen roeren niet.
Gij ziet ze blauw als door een lage melk.
Haar hoornkens zijn zeer klein; nog borstelig
haar voor-hoofd. Maar ze is lui en lusteloos.
- - Doch waar zij ligt aldus, ter lente-wei,
beven daar niet de stallen? Alle deur
is aangestompt van elken tocht'gen stier.
De duisternis is rood er van hun bronst.
Zij slingren slijm door de ijlt. Hun pooten staan,
hun achter-pooten, gelijk starre stammen staan....
Maar zij, ze ligt, de veers, van allen stal
verre, en 'n hoort de deuren aangestompt,
en kwijlt niet...
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Alkuoneus is thans verbazing's vríend.
Verbazing is niet meer een goochel-ring
die draait hem vóor de zinnen. - En hij weet:
hij ziet thans de aarde 'lijk ze een sperwer ziet,
een taaië, en 'lijk een smalle duif ze ziet.
Hij ziet ze als eene véerze. En zie, daar is,
daar is in hem geworden, ernstig-zwaar,
een klaar bewust-zijn en ontwaakte plicht:
dat hij zal éten, éérst, en dat deze aard
is rijk aan rundren...
De aarde is als een veers.
De aarde is een veerze. Goed. Maar is zij niet
gevuld, hier, in dit land dat onder hem
strekt eene heuvel-rijke oneindigheid,
en Erutheia heet, en blozend is
in 't licht der zon die rozig wordt en teeder,
- voert zij de volte niet van zonnig vee;
voedt zij aan 't volle voeder van de zon,
de oneindelijke kudde niet der stieren?...
- Alkuoneus voelt in zijn voor-hoofd víeren;
maar weêre voelt hij in zijn ingewand
víeren... Weêr kijkt de vlakt hij in.
Hij ziet de vlakte in, en de vele kringen
der bloem'ge heuvlen en der klare klingen;
hij kijkt gelijk een gierigaard; hij kijkt.
En nú is 't, dat verbazing uit hem wijkt:
hij ziet de bleeke heuvlen, en zij roeren;
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hij ziet ze, lévend, wemelingen voeren;
hij ziet de klingen, en hun fellen cier
van bloeme', en elke bloem wordt er een stíer.
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Een vlam wordt 't hoofd thans van Alkuoneus,
en zijne beenen. Heel zijn tong is vlam.
Zijn kuiten wapperen als vlammen, en
zijn ingewand wentelt een vlamme door.
- o, Hij heeft wél gevonden, wat hij moest.
Hij wéet het wit thans dat hem hier-waart dreef.
Hij kent de drijf-veer die hem rugge-stoot
was toen hij ging, en toen hij klom, en toen
te staan hij kwam, hier aan de hoogste kim.
Want elke bloem, ter klingen, zie, o zie:
want elke bloem, ter klingen, is een stíer...
En hij, Alkuoneus, voelt zich een vlam:
hij voelt zich een noodzakelijke vlam;
gelijk een vlamme wuift hij; 'lijk een vlam
die, aan een steile helling, door een woud
woedt, en zij springt van boom op boom;
zij bonst gelijk een bol van boom tot boom:
- gelijk een bol van vuur bonst thans en botst
en rotse aan rotse vorst Alkuoneus.
Geen plomp gewicht en is hem 't lichaam meer:
hij is een veer'ge vuur-bol, en hij wipt;
hij kaatst van rots te rotse, en rots te rots
klaart van zijn sprong, een enkle stonde maar;
klaart van zijn stem, die luid en luider wordt
naar naedrend hij de vlakte wordt. Hij roept;
hij vindt voor iedren bons een luidre keel. Tot hij geheel beneên is, en zijn gil
slaat ál de streken tegen van den wind,
en wordt een eindelooze schater.
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Hij staakt een wijle, van verwondering.
Maar, waar hij 't haemren hoort zijns harte', en ziet
te díchter thans, de dichte stieren-drom,
- en dreunend rommelt door zijn ingewand
de honger, en hij ziet de stieren ál:
daar gaat, en raetlend, over de aard, zijn schater.
Schaterend, schrijdt hij over de aard, bedaard
van stap, zijn schoudren breed, en blank zijn borst
van licht. Hij schrijdt. En, onderscheidend, gaat
en blinkt zijn blik van stier op stier, aldaar
zij zonne-fel staan bloeiënd aan de klingen...
Hij schatert. En zijn schater, als een klok,
een dolle klok, klinkt dra den heuvel-rug
rakelings tegen. - En 't verbaasde vee,
het trage-grazend, plots verbaasde vee:
het recht het hoofd, en ziet Alkuoneus.
Het ziet Alkuoneus, de reus, die schrijdt,
die statig schrijdt, maar schatert, aldoor schatert;
de hooge reus, een reus van vuur, die schatert;
de felle borst, die rustig is; de leên
die maetlijk schrijden; 't maetlijk wage-gaan
des halzen, als een zuil van zon, die wankt.
Maar 't hóofd dan, 't dolle hoofd, het wreede hoofd
- o, hij gaat éten! - dat te beven staat,
dat trilt geheel, gelijk een horzel in
het licht, van schaetren, o, van schaetren!...
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Het recht zijn kop, het vee, en norsche blik;
het heft zijn oog, dat kijkt als donker bloed;
het heft den snuiv'gen snoet die, rimplend, kwijlt.
En rimplen gaat, tusschen de dubble vraag
der wrokkige oogen, 't voor-hoofd; en de ster,
de harige, aan het voor-hoofd, draait ter zij.
Weêrs-zij van 't starre schedel-haar, gaat aan
de lucht de bocht-gekromde scherpte staan
der vaste hoornen. En hun wange rilt;
maar vlugger rilt hun schoft en vóor-bil, fél.
Ten kwabb'gen kossem rollen bollen, want
de beesten zwelgen bij het plots gezicht.
Hun vóor-poot heft, tewege; wachtend heft
hun vóor-poot. - Maar, daar al den rugge vaart,
van uit den loggen nek, die traag verlegt,
een scherpe scheute en priem, en onbekend
maar zéker van een onheil, - rugge-langs
een pijl, een schot dat schittert door hun bloed:
daar keggen ze in den grond hun áchter-hoef;
aan beiden strak-gespannen poot, hun hóef.
En beider zijde gaan drie balken staan
van ijzer in hun hespen, en hun staart
gaat staan als een gedrilde lans, en gansch
hunne achter-vlak wordt effen als een berd...
- Zoo rechten zij, aldaar ze Alkuoneus
zien, en zijn schater davert door hun bloed,
door hun verbolgen en verbazend bloed;
zóo staan zij, aan den hemel, waar de zon
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al neigt, en gulden wordt als gloeiënd goud.
En zij zijn bronzen, roerelooze stieren.
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V
Niet langer aarzelt in zijn zinnend hoofd,
zijn zot maar zinnend hoofd, Alkuoneus.
Hij heeft het stel der stieren stúg gezien;
stug maar onrústig, zijn veelvoud'gen stand.
- Hij staakt zijn schater, en hij kromt zijn rug.
Hij vouwt zijn lijf, haaks. Zijne knieën zijn
klippen aldra, boven den rug uit en
de diepe dijen. Zijne voeten, plat
als planken, hoeken op hun teenen-tred.
Hij trippelt thans aan langen pas. Zijn hoofd
hangt, zwaar bewegend, tusschen 't hoog gestuw
der gele knieën. In de rimplen van
zijn buik legt hij zijn vingren. Hij gevoelt
zich sluw en geestig... En hij gaat. Hij gaat.
Hij gaat geniepig, dubbel t'hoop. Hij gaat
gelijk een duister beest gaat in den nacht.
Hij gaat, en lícht is aan zijn knieën slechts.
Hij gáat, en trippel-vlug, op zijne teenen,
vlakte-óver; vaal over de vlakte henen...
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Daar-boven staan de stieren. En hun oog
praalt prat van vuur als git, van git als vuur.
Zij zijn niet meer verwonderd, maar geréed...
- Gerééd.
Maar wáar ging wijken dan 't gedrocht,
't meervoudig wezen dat bewoog van klank
angst-barend, méer van klank dan van gebaar?
Waár week het wezen dat ze wakker miek
tusschen hun hoornen-stel en 't werend staan
van hunne hespen? Wáár de vlagge van
den lach die kittelt erger dan 't seizoen
der minne? En wáár, tot spiegel, koper-klaar
de borst, die brallend welft, hun woede tegen?
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De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
Gelijk een wand van koper werd de dag. En hunne flanken werden warrem als
van warrem water...
- Was die schater wáan?
Hun oor beketst dan van een wáan, en 't oog
te rasschelijk ontsteld, dat het in zich
te moeiëlijk vergloeiën voelde woede?...
- De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
Waren zij dan (zij wimperden heel traag),
waren zij zotte kalvren, waren zij
zuigende kalvren nog, en óngespeend,
zij, stieren, dat zij stonden in geweld
bij schuine schimmen en bij schoonen schijn?...
- De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
Hun logge en vinn'ge kop zonk. Aan hun tong
geurden de ruige grassen, en het felp
van bloemen, en het nootje van een knop.
Hunne onder-tanden dweerschten wijslijk-traag
hun boven-tanden. En hun oog was vol
van de weêrspiegling eener kruid'ge wei...
- De dag ging buigen naar den wand des slaaps.
De dag ging knakken in hun knieën, en
zou dossem worden in hun hoofd. De dag
was zoet en schoon...
- Was het een wáan geweest?
Zij sloten wit hunne oogen. Zwaarder woog
de schoft. Een knie ging knikken. Dralend kwam
een draad van slijm te dale' aan elken mond.
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Was het een schim geweest? De dag begon
te dalen naar den welv'gen wand des slaaps.
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Maar welk een fleemen strijkt hunne oogen langs?
Zij willen slápen; maar het is geen slaap
die wijlt een trage wijle aan trill'gen wimper. Zij wilden slapen. Maar welk ongeduld
schudt daar hunne ooren plots, en doet ontsteld
rijzen ter oore hun het rechtre haar? Zij wouën slapen. Slápen loost hun knie
en nek. Maar nakend wordt in hen
een wee; en zij en weten niet wélk wee.
Te beider zijde duwt een pijn de holt
aan hunne hespen. Huivren gaat hun huid.
Zij zwelgen speeksel, en hun mond wordt dor
Zij willen niet meer knielen. - Wát? Daar rilt
hun vóor-bille, en zij zien een zoet geluid...
Want uit de diepten: hoort, het is een záng,
(De dag gaat lager worden.) 't Is een zang,
een zoetlijk-klagend beurelen, ter diept
der flanken van een pijnelijke koe.
Zij kláagt, daar in de diepste vert. Maar neen:
zij klaagt niet, want zij zíngt. Zij beurelt zacht;
zij beurelt plots geweldig, maar zij beurelt
weêr zacht aldra, en van een éerste geeren.
Zij weet niet, wat begeerte is. Hoort, zij beurelt
een lange en effen wijle; - tot daar schiet
geloei haar langs den donkren binnen-kant
ten nek naar boven, in den bollen mond
die breed en hard staat van geloei... Maar weêr
gaat kreunen ze in een beurlen, eene klacht,
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een zoet niet-weten, en een vréemd niet-weten.
Zij wéet niet... In de diepste diepten loeit,
eenbarelijk, een koe. Zij weet niet.
- Pal
staan plots de stieren, en zij staren, ál.
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Zij staren. Maar zij staren niet te lang.
Zij punten hunne hoornen. 't Voor-hoofd komt
te staan, de donkert tégen en de diept,
gelijk een duister vierkant. Rollend zoekt
hun blik iets op den paarser-groenen grond. Maar zij, de koe, de zoete jonge koe,
zij beurelt... - En dan, of een graag-geloofd bevel
bewoog hun beenen, dalen zorgelijk
de heuvlen af ze. Zie, zij gaan. Hun nek
is krom nog naar der aarde en rimpelend
viervoudig aan de kake. Zie zij gaan,
bedaard en torve, maar met zékerheid...
- Maar, naar ze gaan, krijgt klánk de zoete stem.
't En is geen verre klacht meer: 't is een zang.
't En is geen zang meer, 't wordt een holle klacht;
't wordt als een eisch, een klaeglijk-smeekende eisch,
een galmende en een grollende en een bloode...
- Zij gaan, hun voeten in de zachte zooden;
maar in de lucht thans, die van zonne trilt,
van roode zon, hun heffend hoofd, dat rilt.
Zij stáppen. Neen, zij stappen niet, zij dráven.
Een holle rochel komt hun kele schraven;
want rochelt thans, maar níet van woede, en vér
de stemme van de veerze, en bang, en bar.
- Zij loopen. Hunne koppen staan omhooge.
De wijde wind komt hunne schoften droogen.
Zij schuive' als schuiten door de vlakte, en aan
hun lange hoeven hoort gij de aarde slaan.
Zij schuiven en zij schieten, en zij botsen
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elkander áan. Zij naderen de rotsen.
Zij naedren waar een liefde-zieke kreet,
luíd thans, ze leidt naar 't smartelijke leed
dat koppig spant al in hun kossem, tegen
heel 't pijnlijk ingewand, dat staat te leêgen
zijn opgehoopte woeden, maar daarna
in 't looden hoofd den spijt draagt van zijn schâ...
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Zij draven. Neen, zij draven niet: zij zijn
een drift alleen nog, die ze drijft, gedwee
aldaar ze wacht de vorderende stem.
Zij zijn, wel duizend, naar de vorder-stem;
wel duizend, vordert naar haar klagelijk
bevel de stemme, en die al nader wordt. Zij woedt al woester, wisselt ze ook in kreun.
Alnaar ze naedren, en zij worden woest,
wordt zij al wilder, naar zij dichter ligt...
- Zoo stuiken zij, wel duizend, met hun kop
de krampe-kreun'ge stemme tegen; en
alleen van áchter is hun lichaam licht.
(En buigt al naar den wand des grauwen slaaps
de dag) ... Zij stuiken en zij storten. - Uit
een afgrond huilt, miauwend thans, de veers,
de jonge, en in de hachelijkste vrees
en 't hachelijkst begeeren... - En zij gaan.
Hun lichaam klinkt elkander tegen. Als
veelvoud'ge pezen slingren door elkaêr
de pooten; en de hoornen, kruisend, gaan
inéen-staan, raezrig niet te ontwarren...
Zij stooten en zij stuiven. 't Bar gehuil
holt hunnen flank en volt hun hollen bek
van zwellend-ronde tonge en speeksel. Stroef bestrijkt
een averechtsche streuvling hun den steern.
Zij storten. Neen, zij storten níet. Hun achter-lijf
is vuur, en moede en woedend en vervoerd
van vuur... - De stemme fezelt en zij jankt. Zij jánkt.
De stemme...
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Neen, neen! De stemme jankt niet. Neen, de stem,
de koeië-stem, de neersche veerze-stem,
de nader-nijd'ge wee-stem, jankt niet. Neen:
zij stáákt. En waar de stieren, naêr-gestort,
voelen haar staken, pijnlijk plots ter borst,
en stuiken, álle dúizend, op hun voor-hoofd:
daar zwijgt, nog vóor ze 't vallen rechten konden,
de stemme... - Maar een luide schater gaat,
een klaterende schater gaat, inéens,
een daver-klaterende schater gaat,
de oneind'ge schater van hun vijand gaat, hij stáat: de wervelende schater, aan
hun neêr-gestorten stoet, en lacht, en lácht.
- En, waar de zon die zij verlieten, ros
gaat vloeiën over 't rugge-ronden van
de hille', ontvlamt zij hém, die dús bedroog
hun kudde aan koe-geloei en luide kunst.
- Hij staat, de loeiër, en hij schátert thans.
Hij staat, éen vuur, star éen gestalt van vuur,
geschoven uit een rots-kloof, als een klomp
van vuur. - Hij schatert.
En zij stuiken op hun hoofd,
maar klaevren récht weêr, en een klepper-angst
door-keent hun tand-vleesch. De achter-leên zijn dol
en keeren al, ter kimme toe, die lokt
van de' ouden vrede. - Maar een koud bevél,
een wáter-koud bevel is 't schaetren thans
en een veel-voud'ge zweep van leen'ge teenen.
Eén vlucht, aldaar hij lacht, en óm hen henen,
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een vlucht van hem, die dús ze lokte, en lacht,
vergaêrt ze, en jaagt ze naar den smallen schacht
des bergs. Eén vlucht, rond ál die duizend henen:
en zie, zij gaan, bij 't vuur der leen'ge teenen...
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Voldoening volt thans reus Alkuoneus,
en spant de veren van zijn lichaam. Bral
gebiedt zijn stem, aldaar zijn noeste loop
sluit in éen kring het botsend dieren-tal.
Zij gaan onwillig eerst. Maar zijne zweep
is honderdvoud, en weet te treffen, waar
de huid is pijnlijk en de pijne vuur.
Hij zweept. De lucht zingt van zijn zweep. - En daar
hij zweept, gaan klauteren, de rotsen óp,
de schamp'ge hoeven. Stort een stier, en bloed
leekt aan zijn schoft: een schóp, en weêre rijst
en rekt en reesemt hij ter dichte rij
die, dicht-aaneen, omhooge streeft, en recht
de' armzalig-schicht'gen blik van duizend muilen.
Eén wijl hun blik den bleekren hemel in.
Maar weêr, algauw, waar scheurt de schart'ge wand
hun huid, de kop ter neder, in 't gespan
der traag-verlegde schouderen...
- Zij gaan.
Gij hoort gewrijf der strak-gespannen lijven.
Gij ziet de lijven, grijzend aan de rots
die grijs is; en zij gaan, zij gaan, zij gaan.
En grijs is de avond al. Zij gaan naar 't grijs.
Grijs zelfs Alkuoneus, dien de ijver voert
om zijne schoone kudde, maar die zwíjgt.
Weet hij dan niet dat weêr naar 't gríjs hij gaat?...
Hij zweept zijn beesten aan. 't Geklaver slaat
van hunne hoeven tokklend op de rots.
Zij gaan, en geen geloei wast in hun mond.
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Zij gaan, en zwijgend, en alleen gehijg
maakt, dat ook hijgen gaat Alkuoneus
van moeheid in zijn schonken...
En aldus
bereiken zij de rij der kimmen, hóog.
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Eén lange rij van beesten aan de rij
der kimmen; en ter asch der lamme lucht,
der oude lucht, der loome en leêge lucht,
der arreme avond-lucht, hun hoornen, hárd...
- En weêr vergeet Alkuoneus de zwaart
des tochts om 't loon dat hij geworven heeft:
die duizend zonne-stieren voor zijn honger.
- Opnieuw gaat huilen door de lucht zijn lach,
gaat snikken van zijn tuimelenden lach
de huiver-lucht. En, van een nieuwen schrik
bevangen, storten thans de bergen neêr,
hollen de bergen neêr, rollen de bergen
neêr, naar de diepten van zijn nijdig land,
de stieren.
En hij ziet het, daar hij staat,
groot en alleen, ter kimme' en aan de lucht,
hij, reus Alkuoneus, en ziet de lucht
ijzig en grijs weêr als een weduw-kleed...
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Maar plots: welk krijschen heeft de lucht gescheurd?
Van welke klaart door-priemd is plots de lucht?
Van welke... o Wee, van welk een plotsen pijl
brandt daar zijn voor-hoofd?
Eene duizeling
bevangt zijn groot hoofd. Als een lamheid slaat
zijn leden met verschrikking, en zijn knie
gaat zwichten. Pijnlijk spalkt hij de oogen, en...
- Hij sluít ze, en heeft begrépen: als een straal
van bliksem schicht een níeuwe pijl hem toe.
Hij dénkt niet meer; hij heeft den tíjd niet meer
te denken; slap en loom en zwaar als lood
rolt over 't starre staan der rotsen, 't lijk
van reus Alkuoneus, den Stieren-dief...

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

280
- En, waar de lucht scheurt, en een schijn is mild:
daar staat 't gelaat te monklen, éen oog dicht,
van Herakles, den goddelijken schutter...
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Zon in den rug
MDCCCCXXIV
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De Spartaansche Helena
Brussel, 1909-1911
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I. Leda
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Eurotas, gij, die van uw kromme baan
de bane, al rasscher, van de zwane sneed
naar Leda...
- Aan den rood-doorgloeiden muur
des steilen Taügetos, schilfer-schoon
van rechte ribben avond-vuur, is paars
het weeke lijf van Leda, bleek en schoon,
ten hooge. Onvast staan hare voeten, waar
de rots, bemost en daauw-nat, naauw behoedt
voor glijden. Maar al snijdt en boort de steen,
zij rijst, de breede dijen uit elkaar,
de kuiten harder naar de voet zich schoort,
den buik onroerend.
- De avond rilt in haar,
heft hare borst, die siddrend zwelt en zakt,
slaat nijdig aan de rots haar rechte hoofd.
Zij zucht; zij sluit haar oog; en rooder brandt
de zon een spetterenden stempel in
haar hart... - o, Zal de droom, de wonder-droom
doorslaan haar wezen als een werklijkheid?...
Maar plots, de waetren stuiven. Wuivend gaat
en waaiërend de lucht zoeven aan haar,
open en toe, en zacht en krakend. En haar schrik
die uit gesperde en gaauw-gesloten blik
in éens de heele wereld over-zag,
zwijmt in het zoetste lijden. Vleugel-slag
van hard-gewrichte wiek drukt aan haar borst
te beider zij. Ten monde ontwaakt een dorst.
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Een snavel breekt haar tanden uit elkaêr.
Zij is van deze zwane, zwoel en zwaar.
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Zij zuchtte, en legde, Leda, 't linnen klaar,
de luiërs en de zwachtels, en de strook
wit linnen dat de weeke beentjes bindt.
Boven de koffer-ijlt boog moe ze 't lijf
waar 't kind woog en haar pijnelijk bewoog;
zij langde 't linnen, heel dun, stuk aan stuk,
en zuchtte, en rechtte stram den krommen rug....
Alleen te zijn, zoo gansch alleen te zijn,
zij, vrouwe van een god! Welke eenzaamheid
is wranger dan van wie de moeder wordt
eens gode-kinds?... Geen zorgende echt-genoot;
geen hoop op 't danken van een vader-blik;
en geen kinderen wegen loomer dan
de kindren van de goden....
- Leda boog
zich weder over koffer-diepte. Een traan
zwol in haar oog. Maar toen, toen voelde plots
ze een zachten stamp van 't kindje. Zij zag op.
Zij zuchtte en had een glimlach.
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II. Het kind Helena
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Klare Helena en manhaftige Agenoor,
beiden gerezen in huns vaders tuin
die, naauw gescheiden door een hulsten haag,
ze rijzen zag tot zelfder hoogte, en zag
hun kruine reikend neigen naar elkaêr...
Zij hebben naauw 't veertiende jaar gehaald
en, waakt gelijk een licht hun lijf bij nacht:
bij dage staan ze als zuilen, hard en kuisch,
staan ze 'lijk koele loten van den esch,
en mengelen hun haar bij 't worstlen, naakt.
- Want beiden worstlen. De olie brandt hun huid
als een te dichte hand erover schraaft.
Soms trilt een flank van vlak-gekletste hand.
Het meisje voelt - en kroppen vult haar keel dat in haar borst een krielend leven roert
wanneer 't gebaar des makkers haar bedreigt;
maar telkens lacht zij, als zijn hand-palm draalt
aan hare gladde dij, en plots ze wijkt....
- Zij worstlen, in den ochtend, en de daauw
koelt hunne kuiten. Hakend hangt hun kin
en speels, op 't been dat aan den schouder hoekt
van wederzijdschen schouder. Agenoor
gaat teeknen aan Helena's rug den druk,
wit, van zijn vingren alle tien. Zij bijt
heur lip tot bloed. Zij duwt een elleboog
tusschen de ribben, die gevoelig zijn,
van Agenoor. Maar deze holt de borst;
grijpt bitser toe; zijn knie ontmoet haar knie;
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en - zie: hij heeft onder de harde schijf
gevoeld het schuiven van een schelp'ge schijf,
zacht, en... hij aarzelt, en wordt bleek...
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Van af dien dag was in Agenoor's borst
een zwoelte, en zijne moeder zag hem aan
met zorge en lange blikken in haar oog...
- Zooals een boom werd hij, een appelaar:
hij staat in praal'gen boom-gaard, over-zwaar
van vruchten. Maar hoe sterke staak of schraag
hem schore en dús weêrhoude een loenschen groei;
hoe vlijtig hem een rechter groeien word'
verzekerd, daar zijn zwaarste en rijkste tak
gestut is van een gaffel, dubbel-hoofdsch,
waarin hij ruste: onder steeds zwaardren drang,
onder een wet, die reeds de wortlen wringt
als slangen over de aarde en uit den grond,
verwringt den stam, verwringt de heele kruin,
en hare macht toont in den rijksten tak
vooral, vergroeit de welige appelaar.
En waar, ten boom-gaard, de andre boomen staan,
en aan hun eigen voet een eigen schaaûw
verplaatsen naar de reize van den dag;
hoe bij de lente een eigen bloemen-tooi
ze omvlindert en een schoone krone maakt
van teêren bloesem om den eigen stam;
hoe te elken koopren herfst de vruchten-vracht
hun weegt, te zwaar dat zij niet vallen zou
in 't neigend-glanzig gras, aldaar zij staan:
hij, déze boom en welige appelaar,
noest buigt zijn kruin en zwaarste en rijkste tak
en al zijn bloemen-vlindring in de lent'
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en heel zijn vracht, de heele reize van het jaar
door, buigt de heele reize van zijn schaaûw
den buur-man toe, die mest noch zorge draagt
om groei of bloesem, - buigt den buur-man toe
over zijn hage, en zijne blikken toe;
en die geniet, van oog en mond, geheel
zijn weelde aan bloem en vrucht, bij lente en herfst,
en heel zijn schaduw, die verkwiklijk is...
- Zoo wies Agenoor over buur-man's haag
Helena toe en tegen...
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En hij, Agenoor, zong daar niet een lied,
een needrig lied, dat zwolg gelijk een traan
en nóg een traan in zijne kele, en miek
hem vreezig? Zong hij niet een lied, een lied,
Agenoor:
‘Gij staat, uw kone in rooz'ge vreeze;
gij staat, beschaamd zóo schoon te wezen;
en ik, wiens aêm van de' uwen aêmt,
ik stare en sta, en ben beschaamd.
Zal ik nu gaan? Ach, eeuw'ge vreeze:
gij zult toch immer bij me wezen...
Is 't leed, is 't vreugd die ons verzaêmt?
Gij zijt beschaamd. Ik ben beschaamd.’...
Zóo zon en zong deze Agenoor. Maar in
zijn hart zong dieper nog de vreemde wijs,
en geen der woorden kwam ter lippe hem
die zeiden:
‘Ik ben beschaamd, ik ben beschaamd:
ik heb genomen wat gij naamt.’...
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En zij, Helena, werd ze niet gelijk
een huis dat, open van het West naar 't Oost,
gonst van het leven dat een heele zon
verwekt en heel een dag doordavert?
- Want
haar hoofd was als een huis dat open staat
van West naar Oost, van 't Zuiden naar het Noord,
naar alle winden, vóor het dagen al,
vóor 't kriepen van het eerste vogelken,
en láter dan de laatste ster verschiet
en lang al zweeg de laatste nachtegaal.
- En luister hoe het leeft! Een eerste straal
leert zindren elke lijne, broeit, doorgloeit,
doorblakert elke kleur; ketst te elken hoek;
doorgenstert en doorschettert en doorpriemt
de blijde-ontwaakte ruimte. En, naauw gevuld
het vierkant van een venster met dit licht:
daar gaat de dwaze en dommelende drom
van bromm'ge hommels aan het ochtend-werk.
Ook zij gaan vollen 't huis van leven; slaan
hun harden kop aan wand en meubel-rib;
staken opeens voor een bedwelmde rust
hun zomm'gen vlucht, maar rusten langer niet
dan hun de zindring aanroert, en 't gebrom
van andren hommel, en gaan ijvrig weêr
hun dwaze' en drukken gang...
- En waar, ten tuin,
de daauw verdoomt, daar komt een nieuwe vreugd
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door de open deur de kamer binnen: 't zijn
de geuren die, bij zonne-zoen ontwaakt,
frisch gaan aan 't beven, in reeds zoelre lucht,
rijzen als ijlt door reeds verdichte lucht,
ontwekkend in het hoofd der menschen 't eêlst
genot: geraden bloesem van gegeerde vrucht...
En zóo, van 's ochtends naar den middag toe
die rijp en rustig is van peren-geur;
den sober-vollen avond te gemoet
aldaar het heer van 't keerend vee de wegen
bestuift van walmend goud, den nachte tegen,
den kuischen nacht die, vol van vreemden vreê,
nóg is doorkriept van heimlijk leve', en schrijft
de schoone lijnen van 't vertrouwd geheim
der sterren over 't rustig-open huis:
aldus Helena's hoofd en gonzend brein
vol blijde en schroom'ge wondren...
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Lied van Helena
‘o Wondre bloesming, plots gerezen;
dag die van weelden spant en berst;
gij, als een sappen-zware bezie
te pletter aan mijn mond geperst;
o duizend duizelheên, o wonne
die 'k, haast in pijne, leven mag;
- en zeven-kleurig beven zonnen
in 't weemlen van mijn tranen-rag.’
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Van eindelooze diepte en sterrenloos
welfde over aard de hemel van een nacht
doorschijnend zóo, dat 't lang-aanstarend oog
aldoor maar dieper zijn krystallen boog
zag zinken in de hoogten, grondeloos;
tot waar hij zonk, de hoogten uit, ter lijn
des ronden einders, die geteekend stond
op 't brooze blaauw der lucht vol tinteling,
gekarteld van de heuvlen en den burcht
die nachtlijk-dood stond. En op aarde was
onder dees hemel, een gedoken vreê.
Wel zag men huizen, schrompel neêrgeblokt;
maar stille waren ze, en in ruste, waar
geen licht meer was dat leven meldde, en zelfs
de teedere adem van wie slapend zijn
niet te vernemen was ten ijlen nacht.
En ook de boomen waren rustig, en
geen glans begleed ze en miek ze levend, want
het was geen tijd van klare maan; 't en was
den tijd niet dat de boomen staan, zóo hel
van blanken bloesem, dat de zwartste nacht
nóg praalt van hunne glanzen...
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Maar welke bloem is pralend van zóo'n glans
dat zij dien nacht maakt licht en roerend haast?
Zij rijst in 't midden van den duistren tuin:
een lange en rilde stengel, rank en schuin
en bleek de hooge bloeme...
't Is Helena.
- Waar sliep haar moeder, en haar zuster sliep,
de donkere, en het tweeling-paar der broêrs
dat over dag steeds om elkander wendt,
is zij, Helena, aan het gladde bed
ontrezen, eene koelte in hare borst
vol warme bonzen. En ze en weet, ze en weet
wat zij zou willen, maar er is een angst
dat zij iets weten wou, en 't niet en weet
en die haar praamt ter kele, en haar beklemt,
en, waar ze tracht van adem stil te zijn,
stuwt door den slag van haren pols, die stoot
heet bloed naar hare slaap, om weêre dan
kil als den dood te laten hare slaap.
Ze is hopeloos bij beurt van ijle diept
en luchtelooze broeiing... En ze rees;
ze ontrees het bed; ze ontgrendelde de deur;
ze kwam ten tuine, barrevoets, en staat
ten tuine...
En thans en weet ze langer niet,
zij voelt niet langer wat hierheen haar dreef.
Zij wiegt 'lijk aan haar stengel eene bloem.
Zij huivert. Zij en ziet de grootheid niet
die tintelt in den nacht. Maar als een vloed
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rijst rijp en zwellend in haar bloô gemoed
een meer van tranen, banglijk. Traan aan traan
gloeit in haar oog.
Zij durft niet binnen-gaan.
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Maar toen rees in haar mond een vreemde troost;
een onverwachte troost rees in haar mond,
een warrem lied en dat zij niet verstaat,
een zeer oud lied dat hare voedster zong
en die in haar zingt als een trouwe droom:
‘Hoe kreunt uw schoone kele
van alzoo droeve wijs?
- De koele peterselie
smaakt zwoelend als anijs.
Hoe staat uw koon te blozen
gelijk de rijkste wijn?
- De felste en roodste rozen
ter lippe 't bitterst zijn.
Ach, schitterendste weelde
is die het diepste loog...
Hij die me 't eerste streelde
is die me 't eerst bedroog...’
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En om den mis-troost van dit eenzaam lied
dat zong in haar te midden van den nacht,
was plots ze stille en in verzoende rust.
Ze wachtte, en luisterd' hoe haar binnenst zong.
- En zie, toen ging allengerhand heur voet
teeknen gebaren, en haar heupe ging
staan schuin, en 't rilde lijfje schuinen ging
en wiegen. Zie, zij danste. Aan 't armken zonk
de wijde mouwe, waar de smalle pols
rees rankend, en een spoele-dunne hand
hing in de hoogte 'lijk een lange tros
van witte druiven. Maetlijk neeg het hoofd
gelijk een blonde pruim ten hoogen hals
die schaadwend was van donker-wegend haar.
Zij danste, trage. Om haar ging schroeven 't kleed.
Smal stond ze, en danste. En zij wist schoon te zijn
recht op haar rooz'ge teenen...
En wanneer
zij lichtlijk hijgde, en staakte haren dans
en wijlde, en luisterd' hoe haar herte ging,
toen hoorde ze in haar herte ineens een naam:
Agenoor.
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-‘Nu ga ik heen. 'k Ben blijde. Maar 'k ben droef.’
Zoo sprak ze, en zag, in 't zilver, spiegel-klaar
gewreven, hoe ze alleen wat bleeker was,
en rooder hare lippen...
- 't Morgen-uur
had nog geen daauw gezogen. In den tuin
lag 't gras bepereld van de zeven-kleur
die toont, gebroken door een scherpen braam
van broos metaal of door een hoekig glas,
een zonne-straal. Zoo zag ze, oneindelijk
bekorreld als de korrlen van het zand
aan zee, het zeven-kleurig tuin-gras glinstren...
- Zij zuchtte... Deze reize... En zij was blij;
maar zij was droevig. Want, waar ze aan heur haar
de zalve goot die de effen vlecht beglanst;
waar hare borst befrisschte 't linnen van
het hemd dat haar ten knie reikte (en hoe ziet
ze, half-beschaamd, en nooit voorheen gezien,
de fijne schale van den knie gelijk
een schelpe, 'lijk een melkig-matte agaat
tusschen het harde en dubble rijzen van
haar kuite en 't week ontluiken, rond en blank
van hare dij;) - waar ze aan haar kleeden waagt
uit ranke vingren de eerste hoovaardij:
dan is ze blijde dat ze reizen gaat
naar verre en schoone streek, en op een boot.
Maar zij durft denken naauw, dat Agenoor,
die hare reize weet, en op dit uur
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de koetse niet ontrijzen durft misschien,
niet meê-gaat.
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De lucht was als amandelen zoo zoet,
was als amandelen zoo bitter; want
waar geur-gezwollen zij van de aarde zwenkt,
beladen van den zoele' amandel-geur,
zwaar van de wakke bloesem-zwoelte, in 't uur
dat nat nog zijn de kruinen, nat van daauw,
maar reeds een hoogre zon ze laauw bevleit
en dampen zuigt van zoele' amandel-geur:
daar is de lucht zoet van amandel-geur.
- Maar zij is bitter van amandel-smaak,
daar zij, van de aarde zwenkend over zee,
gedrenkt wordt van het sterkend-blijde zout
gerezen diaphaan, op luwen wind
uit blaauw het water (en de zonne breekt
in pijltjes zout, in duizend naalden zout
die de ijlt doorschieten als een ijzig licht
van zout): zoo bijt de lucht een blijde keen
ter lippe, en smaakt ten donker-hollen mond
gelijk de amandel, die wel bitter is,
maar zoet...
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En waar zij zat van voren in den boot,
spelend haar handjes aan het straf geklots
der golfjes, slaand haar handjes golfjes-waart
met kletsjes, of ze hooge drijven liet
als bleeke, holle bloemen op 't gedein
der waetren; - waar ze aldus ter diepte zat
des boots: een wit en needrig beeldeken,
het hoofd gebogen en bewogen van
den adem die, nu traag, dan rasser, ging
naar 't varen der gedachte; - waar ze aldus
gezeten was, was blijde klein' Helena...
- Zij zag de zwarte spanen angstig-hoog
en weder plots en ploffend neêre-gaan;
zij zag de vuist der roeiërs fel gestrekt
in dreigement te haar-waart; en ze zag
hoe zij dan weêr, de vuist ter borst gehaald,
snokte als ter zelf-kastijding; en ze zag
de roode hoofden met den starren blik
opeens, als fel verwoed, haar tegen-slaan;
en zag dan weêr ze, en met een witten blik,
afkeerig draaiënd, wijken. Maar ze was,
tóch was ze blij, Helena...
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En toen zag óp ze, en keek de bergen staan,
den Taügètos en zijne kroll'ge vacht
van zoete loovren als een wollen huid.
Hij stond, voorover-buigend naar de zee,
van uit den boôm der zee zwaar boomen-kruin
aan kruine hijschend, en van diepe kleur
de golving hunner kruinen. Maar de kleur
werd lichter, waar de boomen-kudde rees,
al dichter en van effener gedein
en van egaler verwe: heller groen,
en fijner geel dat van de bloesmen was,
of schelpig-blank als schelpig-blanke rozen.
En waar hij rees, thans schilferig van steen,
daar stond aldra zijn top in 't aangezicht
der zon, en hij werd rozig als de zon.
- Zóo stond de Taügètos aan haar oog;
en zij en wist of nevelen haar oog
in ijle sluiërs wonden, ongezien.
Maar als door neevlen van blaauwe ijlte zag
zij 't donkere gevaart, dat feller werd
alboven; en alleen de zonn'ge spil
des tops zag vrij ze in neevlenlooze lucht.
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Zij voer. En waar ze al verder varend was,
werd dichter 't neevlen-kleed der einders. En
naauw zag ze nog de hooge bergen staan;
naauw zag ze een lijne land, en zag ze alleen
die lijne land aan eene zilvren lijn
van zee.
En toen ze lengerhande alleene zat,
alleen met deze donkre roeiërs en
die fel bewogen; en alleen met, vér
van haar, aan de achter-bank, gescheiden van
heur klein, klein wezentje door 't zwarte lijf,
dat hijgde en joeg, der roeiërs, - vér van haar,
haar moeder in den duistren omslag-doek;
en dat zij haar geen ‘Moeder’ zeggen zou,
want het zou klinken al te luid, en zij,
kleine Helena, slechts zoet knikken mocht
haar moeder toe;
- en toen ze lengerhand,
alleen zich, gansch alleene voelen ging:
toen was opeens de blijheid uit haar weg;
haar handjes, zilver-druipend, haalde ze uit
het water, en ze borg ze in haren schoot;
zij drukte warm haar armkens aan haar borst;
zij zuchtte. En toen, toen dacht ze aan Agenoor.
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En Leda zag haar dochter aan, en wist.
Wat dan wist Leda van haar dochter? Niets;
dan zij de dochter van een god te zijn...
En Leda kreeg een lied in haren mond:
‘Ik heb het peil-lood traag gelaten
ter diepe ruste van den poel;
daar rijst de drasse in mijn gelaat, en
ik zie te beter wat ik voel.
Het woelig rijzen van de drabben
Komt mij het innigst leven biên.
Zoo heb 'k, ter peerlemoer'ge schabben,
geheel een moer'ge ziel gezien...’
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III. De vrouw Helena
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...Want op den eersten nacht, dat ze, in haar bed
van allen slaap verlaten, 't hoofd te klaar
en vol gewisheid haar gesloten mond,
te vol gewisheid, 'dat ze slapen zou;
- den eersten nacht al, dat ze, in heldre waak,
lag naast den man die haar bij worstlen won:
naast Menelaos die, van eten moe
en al te rijk-geslorpte wijnen zat,
aan hare zijde blonk van zweet en van
het blazen der gezwollen snorkens-wang;
- van bij den eersten nacht had zij verstaan
dat zij van hare schoonheid bateloos
gebloeid had als een volle en vaste roos...
o Deze dijen die, van 't nachten klam,
geen manne-dij binnen zijn nepe nam;
geen warreme arm eens mans, die klemmend bond
een gordel drift haar veer'ge lenden rond;
geen bete aan hare borst, van 't nachten koud;
en haar gelaat dat strak zij voelde, en oud...
- En waar zij huiverde, en niet denken dorst;
waar zij besluiten weerde, en weerde vrees;
maar telkens alle hope blind wist, die
hare ooge ontsluiten woude op liefde of vreugd;
waar zij niet langer mocht gelooven dan
in 't ongeloof, dat nijver in haar brein
keerde het liefste wat zij had verwacht,
veegde de kaemren ledig van haar brein
en liet haar brein van blijde beelden leêg,
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goed-veilig thans gesloten voor wat mocht,
aan onrust of verwachting, kloppen aan
de deure; - maar ook ijdel thans aan lucht,
aan licht, aan lente-luwte en laauwe loomt:
zacht-schoon verlangen en bevrediging
van hen, die zijn gelukkig; o, zij wist,
van bij deze' eersten nacht, dien liefdeloos
zij sleet aan deze logge manne-zij,
dat hare jeugd, gespannen naar zijn drift,
en reeds ontspannen, en van minne leêg,
vergeefs gebloeid had in de duisternis;
vergeefs, in den doorflitsten donker, van
den klaren brand harer begeerte...
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Zóo was de nacht haar: als een ijle ruimt
waar ze in verloren was, - een klein, zwak dier
dat koû heeft en niet roeren durft, en 't zit
zoo heel alleen in de onverschilligheid
der wijdte. Kilt-bekropen lag zij daar,
en roerde niet, van leden hard en strak,
haar schoudren pijnlijk en haar knieën...
- Maar
toen de eerste, graauwe klaarte rees ter kim;
toen bleek werd aan den wand 't geteekend raam
van 't venster, en, van glanzen gluipend-glad
begleden, in hare oogen gingen staan
banken en taeflen en het ledikant,
ontwaakt aan 't duister maar van 't nachten nog
onroerend en van licht onaangedaan;
- toen ze aan haar voorhoofd zilvren voelde een schijn,
haar blikken wisser werden van een doel,
en in haar mond den dorst kwam, dien de dag
wekt in den mond van wie den ganschen nacht
hebben doorwaakt: toen kwam een loomte in haar.
Moeheid ging zoelen aan de dubble plaat
ten rugge; warmte voer de weekre leên
en 't spannen van den hals door; diep uit haar
rees t'haren mond, en miek hare' adem zoel,
een zucht die draalde aan hare ontspannen lip.
Zij sloot de harde schalen van haar oog.
Traag ging bezwijmen haar bewustheid; traag
ging zij verwijlen in een ijler spel
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van haar gedachten.
- Tot zij naauwlijks nog
zag keeren beelden in haar warrem brein.
Tot zij niet eens nog beelden keeren zag,
Tot zij lag ingeslapen, daar zij lag...
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En zie, toen zag ze, (en onbevreemde vreugd
werd haar een vroom-gekoesterd eigendom,)
toen zag ze 't gulden licht dat de ure dekt,
ten zomer, van de rust na dage-taak:
de lange en gulden ure dat de zon
verwijlt en draalt alvoor ze zinken zal;
- toen zag ze, bleek aan 't gulden uur, een man
teeder naast haar staan en met zoeten schroom,
geneigd van hoofd en aarzlend van gebaar,
staren haar áan. Zij zag haar-zelve niet;
haar-zelve was zij duister; maar zij zag
hoe híj stond, wit geheel van blaauwend wit,
en rozig wit aan naakte leden en
't gelaat dat zacht begleên van klaarte was;
en zwart alleen van warm en bronzend zwart
de macht der lokken. - Hij was jong en schoon.
Hoe schóon hij was! De chiton die zijn leên
en de eêlen hals liet naakt en vrij, spande aan
de borst, en toonde in 't linnen bréed de borst
gelijk twee schilden en hun navel-knoop.
Bond van zijn spijkers een goed-leêren riem
in duizend schaduw-schuil'ge plooiën 't rank
draaiën der lenden: als een buigend riet
en dat zich recht en buigt verscheen de leest.
En de armen: glanzend van doorglooiden glans,
maar glad als spoelen 'lijk de spoelen zijn
van de oudste weefsters en die 't ijvrigst zijn,
eindden ze in polsen, vlak en groen-dooraêrd,
waaraan de handen smal maar veel bepeesd.
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En zijne beenen: waar ten schelp'gen knie
uitliep de dubble spiere, die de kuit
in eene dubble welving scheidt tot waar
ze éen klaart vergaêrt, ten voete toe, en waar
ze alboven bergt in weeke kuil de wâ;
- zijn beenen, daar, den schelp'gen knie ontgroeid,
breed rezen aan haar pezen elke dij
die sombrend groeide binnen 't blanke hemd,
den diepen buik en 't warme leven van
zijn manne-schoonheid tegen; - zie, hij stond
op zijne beenen met een rust'ge macht,
gebogen slechts, in teedere aarzeling,
zijn rechter-knie, alsof hij naedren wou...
Maar hij en zou niet naderen; alleen
zag hij haar aan, met zijn beglansd gelaat,
- zag hij haar aan, en miek heur wezen warm,
aldaar z' haar-zelve niet en zag en was
haar-zelve duister, bloode en vroom...
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En zijn beglansd gelaat: 't bezag haar, en
het werd zóo schoon, dat zij verging bijna
en haast bezwijmde in haar vergulden droom.
Zij moest hare oogen sluiten; maar ze ontsloot
hare oogen onder eene vreeze, maar
onder een vrome vreugde en 't dreigend heil
van een begeerte. Want dit schoon gelaat:
gelijk een vrucht, een donzig-blonde vrucht,
een bleeke en wonn'ge klaarte, en warrem in
het koel en zwart gebladert, hong het daar
boven 't beschaduwd, boven 't ongezien
eígen gelaat; hong lokkend het, en stil:
onroerend, maar zóo vrucht-zwaar, 'of het wou
vallen ter diepste diepten van haar zijn...
En zij, ze zag het, in haar donkren zin
die klaarder werd van die vrucht; o zie, zij zag
dit aangezicht dat scheen onaangedaan
en dat niet roerde; maar zij voelde hoe
het was zoo schoon alleen om háar, en hoe
dees vreemdling roerloos bleef in zijn gelaat
omdat hij wachtte dat zij hem verlange...
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Zij moest hare oogen sluiten, maar ze ontsloot
wimprend hare oogen, en een tranen-kroon
bond wimp'r aan wimper, glinstrend; maar zij zag
als in een kroon van kleine zonnen: hém.
Hij had een nek als van een kalf, wanneer
dit niet meer springt ter weide maar zijn nek
houdt strak ter aard gericht, zwellend ten schoft
en niet meer lenig; want het heeft bereikt
den tijd der onrust in zijn ingewand.
- En op een nek die, hard en breed, stond pal,
rees dan de smalte van zijn wangen aan
't drie-hoekig kinne-bak, als muren van
een rechten toren, naar zijn voorhoofd toe
dat was een zonne-plate voor de zon.
- Maar zie, zijne oogen waren zonnen-zelf:
zonnen als Hades kennen moet, die zwart
en fel zijn, zonnen der verborgenheên,
klaarder dan elke gulle hemel-zon,
maar zwárt. En met die zonnen zag hij haar,
en met zijn donkren mond, die, lam gelijk
een perzik, aangebeten langs den kant
dien paars haar heeft gebrand de zomer, hong,
maar scheen te zuigen, droef, een bloesem-zwoelt,
en zoog haar aan...
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Zoo stond hij. En zijn gladde rechter-knie
stond doorgebogen, 'of hij naedren wou.
Er was een schoon gebaar in zijne hand,
de rechtre, die hij hield 'of hij een bloem
zou houden; maar hij hield geen bloem. Zijn borst
neeg taeflend over. En zijn aangezicht
woog duister-blond over haar schamelheid
gelijk een peer... - Toen werd ze kil, en beet
haar lippe, en vréesde dat hij naedren zou.
Maar toen, in traag gestuw, hij naedren ging
van knie en hand en pere-blond gelaat:
toen wies, toen rankte aan hare vreeze een plant,
een slinger-roze, en die haar wondde, en die
haar miek gelukkig zoo de wonden doen
der doornen die u kronen met een daauw
van peerlen bloeds, wanneer gij schoon wilt zijn
en drukt aan uwe slaap een rozen-kroon
vol roode doornen...
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En toen hij nader was geheel, (een zwoelte neeg
haar wit-geworden aanzicht tegen, en
de schemer-trage en fulpen-roode zon
ging duistren om haar heen,) toen zag ze wak
en malsch zijn lippen, en zijn tanden scherp.
Hij opende zijn mond, en toonde hol,
duister en warrem-geurend, diep en rijk,
begeerens-schoon en -bevend, de' open mond...
- Maar hij zou spreken, en toen bromde een stem
diep in hare ooren, zwaar gelijk gezom
van horzlen, maar in 't harte haar gelijk
een aangestreken snaar die zindrend maakt.
Hij sprak; en daar wies een verwondering
in haar. Begrijpen kon zij niet, aldaar hij sprak;
maar zij dorst kijken in zijne oogen, daar
deze in haar staarden, en zij zag er traag
en maetlijk keeren, en vol vreemd bedrijf,
de beelden, schalm aan schallem, zijns verhaals.
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Zij zag de keer'ge beelden zijns verhaals.
- Zij zag een vrouw, een schoone en zware vrouw
en die was zwanger; maar haar aangezicht
was wit van schrik, en schriklijk. En een man
stond aan haar, kommer-vol, die sprak haar toe
met woorden-troost en sussend hand-gebaar.
Maar zij, de vrouw, zij schudde 't zwarte haar,
nijdig en weiger, en van snik-gehuil
bewoog haar borst en boezem, en zij riep:
‘Ik heb te goed gezien: heel Troja brandt!
Heel onze stad, Priamos, staat in brand!
o, Waarom zou uw liefde wekken in
mijn liefde een telg, die ons vernieling brengt?
Hij woelt hier in mijn buik; zijn schouder beukt
de pijnelijke wanden van mijn buik,
en schrikkelijker wordt bij zijn geweld
mijn zicht: eens voert hij brand heel Troja door!...
Hij, jongst-ontvangne van de schoone rei
der kindren die 'k u baarde, Priamos,
- o, ze zijn schoon, ons kinderen, niet-waar? hij wordt verdelging van ons heelen stam;
hij voert bij eene vrouwe ramp aan ramp
over ons grijzend hoofd, o Priamos;
over het hoofd van broêr en zuster, 'lijk
hij ramp op rampe voert over uw burcht,
den sterk-gebouwde, over muur en tin,
over de torens die ter deuren staan,
over de huizen die beneên den burcht
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schuilen waar zijn de menschen van uw stad,
mijn Priamos; over den gordel van
uw sterke stad, uw schoone stad, mijn vriend!...
Hij brengt vernieling over heel de stad;
de torens: zie, ze staan als toortsen daar;
de poorten zijn als vuur'ge muilen; zie:
de vlammen loopen als een nijd'ge dans
om onze stad, o Priamos!... Zie, zie:
heel de Skamander klotst van golvend vuur;
zie de oever-boomen laaiën; zie de zee,
Priamos, zie de zee: zij slaat de vlam
ons tegen als, verwoed, een storrem-ram
van vuur, vuur, vuur, van aldoor-harder vuur,
o Priamos; - mijn kind, mijn schriklijk kind,
mijn arrem-schriklijk kind!’...
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Toen, waar ze blafte als een verwoede hond,
(zóo zag Helena 't kwadelijk verhaal,)
toen baarde ze in geweld, gewrongen aan
geheel haar lijf.
En toen haar kindje lag
naast haar, en ze in bezwijming huilde nóg,
maar kreunend thans, en trage stuwde een vloed
uit haar gesloten oog, aan 't veeg gelaat
dat beefde aan beiden neus-hoek, - toen heeft hij,
dien zij Priamos noemde, teêr het kind
genomen, en een zuivren doek wond hij
om 't weeke lijfje van het slapend kind.
En eene dienst-maagd liet hij komen toen
die oud was; en van stille en zoete stem
heeft hij bevolen dat zij 't voeren zou,
het wicht, binnen een woud, aan het gebergt
waar huizen herders. En zoo deed dees vrouw:
een heelen dag voerde zij 't kindje door
de witte vlakte, en toen ze in 't woud kwam, en
een rustige avond hing al in het woud,
toen heeft ze 't wichtje, witter dan een lam,
geleid ten drempel van een herders-hut.
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Nu zag zij, dat het kindje wies. Zij zag,
Helena, in haar droom dit wassend kind.
En 't wies gelijk de vrucht eens booms, gelijk
het nootje van den beuk: drie-hoekig staat
het bruin en glimmend op het mos-tapijt;
men wil, van hankren lust de tanden kil,
het blijde rapen, maar vergeefs alreê:
alreede staat het in den bodem vast
als eene kleine spille, diep gepriemd
in de aarde; en, waar uw vingren grijpen, zult
ge alleen ter hand de leêge schale, broos
en ijl, zien van 't drie-hoekig hoedje dat
de vrucht bedekte. En deze thans: ze staat,
een neersch-geel kegeltje op het fulpen mos,
en zwellend zienlings. Dra ontplooit ze, teêr,
gelijk twee schelpjes een tweevoudig blad,
hart-vormig: en daar rijst een steeltjen uit.
Het groeit; geen dag en gaat voorbij, of zie:
gij ziet het groeiën, bruin als wijn is, en
bekroond van vlinder-witte blaadjes. Zóo
wast het den zomer door, ten bosch-kante; en
wanneer de winter naakt, daar staat het forsch
en het trotseert den winter; en wanneer
het voor-jaar wordt, dan wordt het, aan het doren zwart-groen van de dennen, als een rag
van bleeke gulden stippels, blaadje aan blad,
het eerste bloeiënd van het nieuw seizoen...
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Zoo wies dit knaapje, en wies naast geitje en lam,
stoeiënd ter delling, klautrend aan den barm,
ruig als een beestje en teeder als 't gebloemt
dat, hyakint, viooltje of orchis, bloeit
aan barm en delling. 't Groeide; en zij, die lag,
die sliep, en droomde, zag zijn groei; zij zag
bewondrend hoe het schoon werd als een riet,
schoon als een berkje, schoon als boompjes zijn:
de eik en zijn rood geblaêrt; de ahorn die felgroen
is aan groote blaêren, daar zij staan
in 't schaar-hout; maar zij schieten boven uit
al 't dicht struweel; schieten omhoog, gerecht
den hemel in; en bliklings kleiner wordt
hun blad, omdat het hooger staan gaat, naar
een vrijë baan, ter lucht, waar rijst hun kruin.
- Het wies, blank in het woud, en 't werd aldra
de jaren naedrend dat een angst bejaagt
de borst der knapen, 'wijl een pijne priemt
door hunne kuiten. 't Werd een jongeling:
zijn nek verbreedde, en zijne polsen. Hard
werd hem de blik, waar hij een meisken zag
dat hem bezag. Zijn vuisten werden heet
als hij ten avond door de heesters liep
en dacht dat hij niet was als vroeger, en
een wee holde zijn buik. Zijn hoofd werd schoon;
zijn hoofd werd ernstig en zijn mond werd strak,
en 't blozen zijner wangen werd een gloed
alleen op 't juk-been nog der hooge wang,
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vlak onder 't blaauwen om zijne oogen van
een kring die zwart ze miek en vragend van
een vrees en een verlangen... En zie, hij
die eindloos spelen kon met geitje of lam,
stoeiënd ter delling, klautrend aan den barm:
thans volgde hij de herders, en hij zweeg
en werd gelijk een mane bleek, wanneer
zij spraken woorden, die hij niet verstond,
met geile lippe en speeksel aan hun mond;
doch, waar de kudden keerden naar den nacht,
volgd' hij geniepig 't jonge stieren-stel
en joeg ze naar de veerzen, met een por
van zijne strakke vuist in 't verig schoft,
of 't kittlen van een braam aan neus of buik.
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En daar ze lag, Helena, en zij sliep,
daar zag zij thans ten droome (en pijnlijk werd
en bitter dat zij droomde), een schoon visioen
van eene bosch-nimph, en die lokkend was
om hem, den schoonen jongling. Wáar hij ging,
wáar hij verwijlde in 't woud of warend was
door dal of keete, of daar het dichtste staan
de boomen, wies ineens aan zijn gestalt,
ging wenden óm hem als de vitse doet,
wijn-kleurig, om het neigend koren-aar,
ging wenden haar wijn-kleurig kleed om hem
en sprak zij zoete, deze nymph, een naam
die ‘Paris’ klonk... En hij, die aarzelde eerst,
dorst haar niet weren, en hij wachtte dat
zij naedre. Maar, wanneer zij nader was,
toen schoot ineens zijn knie uit, en 't gerén
van zijne beenen ritselde door 't woud.
- Kwam echter hij te ruste, en zijn gejaag
klopte als een moker in zijn holle borst,
klopte in zijne oore, 'dat hij langer niet
vernemen mocht wat suizelde in 't gewas:
dan zag hij óm, of niemand hem en zag,
en onder beide vuisten praamde hij
zijn harte dat het zwijge en hij vermoog'
te hooren of ze hem gevolgd was. - En
bleef zij dan ver en níet-verneembaar, dan
ontrees een zucht zijn mond...
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En zie, (zij zag in haren wondren droom),
zie: daar hij op een avond vliedend was
aldús, en wachtend, en zijn lip ontrees
‘Oinone’, als waar' 't het zoetste woord geweest,
staan plots aan hem, óm hem, en schittrend-naakt,
gestalten drie van vrouwen breed en grootsch.
Schamel zoo schijnt hij, en van verwe graauw,
waar háre blankheid aan zijn leden rijst
op hooge leden, vol en vast van vleesch.
En hij zal schrikken, en hij vreest dat dit
zal zijn een straffe om zijn geliefd geheim;
als zij, de slankste van de drie, en die
blond is als stuif-meel in de zonne, spreekt
met zoeten monkel, en haar mond beweegt:
‘Zij vredig, Paris, waar we u brengen heil.
Begrijpt gij niet, en is uw zin verward,
dat geen godesse u zou bezoeken, dan
om milde gave? Want godesse ben 'k,
bij name Athena, en mijn dier geschenk
zal wezen krijgs-roem en der wijsheid roem,
zoo 'k van uw lip verneme wat gelieft
mijn hart: de heele wijding van uw hart.’
- Maar hij en heeft bezinnens-tijd, of reeds
gaat helmen door de hallen van het woud
het woord van deze die de zwaarste stond
op hare heupen, en van tusschen 't haar
dat purpren woog om 't bloeden van haar mond,
die zei: ‘Gij zult een koning wezen, waar
ik, Hera, wil dat gij zult heerschen. Maar
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geef dan gehoor, o knaap, aan dees mijn eisch:
geene andere ooit te dienen in uw hart
of uit uw offerende handen, dan
zij die u schenken wil én weelde én eer
eens konings.’ - Maar hij heeft bezinnens-tijd
noch tijd éen woord te spreken van zijn mond,
of daar is aangetreên de zoetste, die
de schoonste is van een gulden aangezicht
in 't cierlijk buigen van haar vlechten; en
een borst heeft ze, en die glanzend is gelijk
blanke applen in een donkren boom-gaard, en
die lokken: zóo, en veel meer lokkend was
haar borst. En deze spreekt niet gaauw, maar staat
aan hem, en glimlacht, en is rillend in haar heup,
en hij ziet glooiën als een beukelaar
haar buik; en vóor zij heeft gesproken, zijn
de andere twee geweken, en hij staat,
hij Paris, bevend voor haar kalm gelaat,
en geen van beî zal spreken...

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

334
Maar wélke schreeuw gaat daevren door haar droom,
gaat dreunend daevren door Helena's droom?...
Zwart is haar droom plots, en hij geurt nog slechts
van nachtlijk-natten woud-geur. Maar zij hoort
door 't ongeziene nacht-woud als de vlucht
van een zwart hert, door jagers opgejaagd;
het breed gewei is haperend aan tak
en tak; van braam en bremst omstrikt,
hapert de hoef die 't kreupel-hout door-kraakt:
zoo vlucht een hert, door jagers opgejaagd,
en gaat het woud ontstellen door zijn vlucht;
- en aldus hoort zij hoe het woud ontstelt,
Helena, in haar wonderlijken droom,
en hoe daarop een lichaam ploft, ineens,
in 't dorre kreunen van het heester-kruid;
en dan: die kreet, die daverende kreet,
en... drenzen: ‘Paris, o mijn Paris, o!’.
En dan: de huivring van een langen zoen,
en smeeken dan: ‘Oinone.’...
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Doch zie: daar kruipt weêr klaarte door haar droom,
maar 't is geen blijde klaarte haar...
- Want weêr
staat in een neersche lucht de nieuwe zon.
Heel 't woud is blaauw van ochtend-dampen; daauw
pletst uit de kruinen en door-fonkelt 't rag
der vochte smooren met het wisslend spel,
in wemelende tintling, van 't gewieg
der lage grassen. En van uit de diept,
van uit het diepe bed des ochtend-wouds:
bezie, bedaauwd, het nieuwe huwlijks-paar;
zie, in de strengling van de jonge leên,
het rijzen van den schoonen Paris en
van haar die heet Oinone... Beiden zijn
elkander steun waar naakt ze beiden staan;
een zoen bloeit aan hun lippen; beiden gaan
den bosch-zoom toe, de versche zonne tegen;
en waar ze, eén-parig, gaan de gulden wegen
die toe haar treden, haar, Helena, zie:
ze heeft herkend, ze weet dat deze, die,
- zij wéet dat déze...
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...Zij wil hare oogen sluiten in haar droom,
maar zij en kan niet. In een tranen-kroon
die glinstert wimp'r aan wimper, ziet ze hem
die, naedrend, onafwijkbaar-naedrend is:
Paris, dees Paris, naedrend, en - die is
hij die hier hangt over haar aangezicht...
Hij heeft een nek als van een kalf, wanneer
dit niet meer springt ter weide, maar zijn nek
houdt strak ter aard gericht, zwellend ten schoft
en niet meer lenig; want het heeft bereikt
den tijd der onrust in zijn ingewand.
- En op een nek die, hard en breed, staat pal,
rijst daar de smalte van zijn wangen aan
't drie-hoekig kinne-bak, als muren van
een rechten toren, naar zijn voorhoofd toe
dat is een zonne-plate voor de zon.
- Zijn oogen echter: zijn ze niet gelijk
zonnen als Hades kennen moet, die zwart
en gruwlijk zijn, de zonnen der verborgenheên,
feller dan elken brand der hemel-zon,
en zwart? - En met die zonnen ziet hij haar,
hier óver haar, doorpeilend haren droom,
en met zijn donkren mond, die, lam gelijk
een aangebeten vrucht, hangt wak en heet,
en schijnt te zuigen, norsch, een vlammen-lucht,
en zuigt haar leven, héel háar leven aan...
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En... waar ze ontwaakt, Helena, en haar oog
baadt in geween, en in haar binnenst woelt,
onzeglijk, mis-troost, en een diepe klacht
om 't onbekende dat daar dreigend wacht
kriept als een zieke vogel door haar hoofd,
- daar ziet ze, wakker aan haar huivre zij
vorst Menelaos die haar teêr belonkt,
neigt over haar zijn kronkelenden kin,
en monkelt, en: ‘Wat zijn uw oogen schoon,
mijn lieve, en schittrend! o, Hoe mint ge mij,
dat bij het eerste ontwaken reeds, en vóor
gij nog uw bed-genoot hebt aangestaard,
uw oog is liefde-schittrend, zijnent-waart!’...
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Het gelag bij Pholos
Brussel, 1914
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Hij daalde, zijne schouder-schonken leêg,
zijn loom-gedragen leden leêg voortaan
en zijne handen aan zijne armen, - hij,
held Herakles, daalde aan den strakken berg.
Hij daalde, ros gelijk een heel bleek dier,
recht-op een dier gelijk, met blanken buik
op zijne bonk'ge beenen, been aan been
op schamp'ge hielen, schrap de berg-rots aan
die was van ertsig roest en kroezig mos
en rood en groen, maar duister-rood en -groen.
Hij daalde, en schouder-schokkig op 't gewieg
van zijnen roer'gen heup-hoek beider zij,
en 't al maar lager stampen van zijn knie
boven de scheen, en 't remmen van den hiel.
Hij daalde, zijne schouder-schonken leêg,
en tusschen zijne schoudren, aan den hals
die duisterde in zijn baard, het groot gelaat,
het rood gelaat dat lachte van het licht
der oogen en der tanden.
- Aan 't gebergt
dat naakt van rots-steen was, en rood en groen,
maar rechtte duizendvoud de speren van
het woud der naakte sparren naar de lucht
die, hoog boven de kim, vernesteld zat
in 't rank- en dicht-opstavend hek-werk van
hun stammen, daalde blank, en blijde, hij,
Herakles.
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Zijn schoudren waren leêg thans van het dier
en zijne diepe handen, van het zwijn,
den ever, 't woeste en borstelige beest
dat Erumanthos gruwzaam bevend miek
van zijne sprongen en zijn scheut'gen draf,
en van den schrik der boeren.
- Maar 't bevel
van Eurustheus klonk keffend en in smaal:
‘Ga, haal het beest, den ever die daar woelt
en wroet door Erumanthos, en de schrik
der boeren kwam rumoerend ons ter oor.
Ga, en hem halen lévend, en hij wees'
in eene muite teeken van mijn macht:
dat in Mukene een vorst is, Eurustheus,
die schrik te ontbinden weet en wekt den zucht
van den bevrijde. Ga, en breng het hier,
'dat ik het zie, het duister ever-dier,
en 't dank bezorge en offerande, rijk
aan diepe bergen graans, en hesp aan hesp
van vet-beplakte stieren.’
- Hij, hij ging.
Hij ging, Herakles; en zijn kopp'ge kolf,
zijn vuur-geharde knods met knoestig hoofd
dreef, in de groll'ge duisternis des bergs
vol van het hol gebrom des zwijns, herhaald
bij vele, rassche galmen, - dreef het dier
ten kolk toe, waar zijn polk was, en gevang.
De muile ronkte. Maar zijn knoop'ge knods
sperde open ze, en tot zwijgen bracht ze. En toen
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heeft hij van boom-schors rustig eene koord
gevlochten; en, gebonden 't wrokkend dier
ter dunne polsen boven scherpen hiel,
heeft hij 't getorst ten nekke, en dezen last
heeft hij gevoerd Mukene toe, en vorst
Eurustheus.
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Maar toen hij kwam in 't beidend middag-uur
de galm'ge poorten toe der stad, die lag
nieuws-gierig, en een geer'ge menigt was
hem toegetreên, en deinsde thans voor hem,
galmend van vreeze en van bewondering,
de poorten naêr die galmen van verbeiden:
dan ging hij, heupe-wiegend beider zijde,
op zijn lazuren dijën, in het uur
dat heel de hemel trilt van 't middag-vuur;
en van lazuur dat heft en slenkt, zijn flanken;
maar duister zijne schouderen, die wanken.
- Want om zijn schoudren hangt het donker dier.
Zijn vuiste, aan beiden kant, omwringt 't gewricht
der spleet'ge hoeven. Maar daarboven schokt
rilling van drift de ruige billen door;
en óp zijn nek, en dóor Herakles' nek
gromt matelijk de heete zwijnen-buik.
Bezwijmt ten zijnen rechten hals de kop
die sluit zijn oog en 't als een poel ontsluit:
het tand-vleesch bloedt en trilt ten bek-hoek en
ontdekt den slag-tand en den andren tand.
En in den kraag des diers Herakles' hoofd
dat lacht, en als cieraad des ever-buiks
het kroes-haar van Herakles. Maar zijn neus
snuift maetlijk op den gallem van het volk
dat in het trillend-heete en beidend uur
al deinzend naar de galm'ge poort hem voert
en naar Eurustheus.
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Den trechter dóor der poorte, waar in steen
hard wachten leeuwen, - door Mukene's poort
blaast áan de galm, zuigt áan de galm het volk
dat bleef in huis en angstig wachtte in huis:
grijsaards en vrouwen en 't onmondig kind.
Dra, alle straten uit, de straal'ge ster
van alle straten naar den kern der stad,
den licht-kern toe en heete stads-plein, schiet
de menigte, en maakt bont van schittring 't plein
dat, wepel, zon-wit lag van schittering.
Dáar schoot, in blijden ijver, 't huis-volk toe
en gonsde als torren doen in felle zon,
en draaide van de bane, aldaar de held
was naedrend en het beest, het vlugge hoofd
aan de gestrekte twee-spier van den nek
naar het paleis, aldaar Eurustheus school
achter den strakken gevel.
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- Deze heeft
vernomen, en de spieën, die de tin
van 't strak paleis te leven maken van
het roeren der gestalten in het licht,
verkondden hem de komst van Herakles.
Vlug legt hij 't linnen kleed af, dat is vaal.
Hij trekt de roode zijde aan, de samaar
van roode zijde en prachtig staatsie-kleed
waar zijn gezicht in wit gaat staan en recht
van majesteit. - Er druipt een kilt van vrees
in zijne borst. Doch, waar hij zich ten spiegel ziet
van zilver, en gelijk een kóning ziet,
treedt Eurustheus de koele zalen door
den volke toe, dat op het felle plein
gonst als een tor, een duizendvoud'ge tor,
en zwijgt plots, als 't den rooden koning ziet.
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Maar het en zwijgt niet al te lang, het volk:
een nieuwe galm alover de' ouden galm,
gelijk een golf-slag dekt een golf-slag, deint
van bij de poort, den trechter uit der poort
en 't ijvrig beiden van de menigt. Blij
botst zijn geluid tegen 't geluid dat komt.
Het schampen van geluid slaat in de lucht;
het ketsend middag-licht verschervelt van
't klepperend klaetren en snaetrend gesnap,
aldra, der radde tongen, en, van uit de vert,
gelijk een hoos gejuich der naderende kelen.
Eurustheus, recht en bleek in 't stijve kleed, het keelen,
staart. Maar het luide volk en ziet hem langer niet:
het volk is met zijn oog en ooren naar 't verschiet
dat zwellend nader brandt en zwaar, gelijk de waetren
in 't voorjaar uit de barre bergen bonze', en schaetren.
- En zie, het scheurt ineens, het volk op 't middagplein;
gelijk een kegge klieft 't geleidend-vlug gedein
de dichte menigt, en van elke dichtre scheute
verschiet 't geluid ter lucht in luider-schall'ge leute.
Hij komt -, hij komt! Daar ligt een witte strate plots
ledig in laaië, naar Eurustheus en zijn trots
die recht en bleek is in het strakke kleed, het keelen.
Maar 't volk en ziet hem niet dat luidt uit duizend kelen.
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Maar boven alle gallemt éene stem,
éen bronzen stem, die bonst in het geweld,
alle geluid, dat plein en straat begonst,
te boven, en te boven elk gehuil
dat schalt haar tegen: een gemeten kreet
die springt in veer'ge schokken over de aard'
gelijk een tijger-kat, gelijk een dier
dat maetlijk wipt en schalt bij elken wip.
Aldus die stem, die éene, alover 't kleed,
't meêgevend vloer-tapijt, dat glooiënd veert,
der duizendvoudige, en die naedrend is
en aldoor nader.
- Tot ze inéens breekt los,
uitspat inéens gelijk een vrucht van vuur;
plots open-schalt gelijk een roode bloem,
een felle roos, een ongekende roos,
een roode reuzen-roos gelijk een vlam
in 't daevren van 't geduchte middag-uur
dat woedend staat te daevren. Hoort: de stem,
ze ontknalt, verstellend, aan het eind van 't plein;
ze niest, ze proest, ze schettert en ze spouwt.
- En 't volk, dat samen-drong een wijle, en weêr
plots schuivend scheidde in schrik, en weêr is leêg
de witte laaië strate naar 't paleis
en vorst Eurustheus in het keelen kleed:
het volk is zwijgend thans, en bar ontzag
stijft de gestalten. - Want de bralle knal,
het hel geweld der felle stemme, ziet,
de stemme...
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Een barsch gevaart, en zwart, holt over 't plein.
Ontzettend valt, maar veert omhooge weêr,
en valt maar veert een rappe ruigheid, een
gestalte vorremloos van kroezig haar
en huid vol roll'ge bochels. En zij lacht.
Zij niest; zij lacht; zij rochelt en zij hoest;
zij schatert knettrend tot ze weêr ontknalt;
zij sist gelijk een schietend loop-vuur; hoort:
zij huilt gelijk een kater. Maar zij lacht;
weêr klaetrend lacht, vervaarlijk, de gestalt
die holt de witte, laaië strate door,
Eurustheus toe, die schrikt in 't keelen kleed.
- En 't volk heeft haar erkend, en juicht thans hoog
over het helmend plein, en bouwt een boog
gejuich over het hoofd van Herakles,
't gestopen hoofd dat torst het ever-zwijn,
't zwarte gedrocht der bergen, dat zijn kop
bij 't rennen van den drager, bonk bij bonk,
den schonk'gen schouder van den schall'gen held
beukt, en hij schatert luid en luid het knort:
zoo loopt de roode en donkre held'; zoo loopt
Herakles, en het bronzen zweet-gelaat
lacht wit van oog en tand; zoo loopt hij los
op vorst Eurustheus in het keelen kleed,
en staakt zijn draven noch zijn hel geschal
(en wipt en grolt het barre woud-beest), tot
hij klautert aan de trappen van 't paleis
die hij voelt branden aan zijn naakte zool,
en breekt zijn hollen plots, en staat, en niest
driemaal in 't aangezicht van Eurustheus.
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En deze, pal van schrik, is roereloos.
Zijne oogen puilen, en een bleekre hand
haakt aan den hals-rand van het keelen kleed.
- Maar weêre niest hem in het aangezicht
Herakles, en hij voelt ineens, gelijk
een ijzren stempel, wit-gegloeid, ter wang
den heeten neus-aêm van het ever-zwijn.
Thans rollen zijne oog-bollen, en zijn mond
gaapt zwart tusschen 't verpaarste lippen-paar.
Zijn kele zwelt langs binnen, 'of hij stikt.
Zijn knieën knikken...
En wanneer het beest
weêr blaast zijn wang aan, en hij ziet gekwijl,
rood, tusschen slag-tand en den andren tand:
dan keert fluks Eurustheus zijn ronden rug
Herakles toe; daar loopt hij 't poort-gat in;
daar snelt hij door de donkre gangen; de angst
heet hem te zoeken naar den diepsten hoek;
vrees, die de keel hem schroeft, zoodat hij zelfs
om hulpe en roepen kan, jaagt hem aldoor
maar voort gelijk een zweepe over het zweet,
het kille zweet dat hem ten rugge rilt.
Hij vlucht. - Maar Herakles volgt hiel aan hiel;
't gegrol van 't beest, 't schaetren van Herakles
volgen zijn vlucht, de galm'ge gangen door.
Terwijl, verstard ter wanden, en hun hand
met sperr'ge vingren aan de wanden, staan,
- terwijl de dienaars, die beweegloos staan,
staren, verbijsterd om den vreemden vlucht.
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Door gangen en door kaemren snellen zij.
Rood loopt Eurustheus, zwart loopt Herakles
over de helre binnen-pleinen. - In
de stallen brieschen paarden bij den geur
van 't reeuwsche beest dat bonst ten helden-rug...
Zij rennen. - In 't voorbij-geholde hok
snorken ontsteld de zeugen... Maar zij gaan;
zij hollen over 't bol plaveisel; tot
plaveisel keert in aard-weg, door den tuin
en door den tweeden tuin, aldaar ze scheidt
een laatste muur, een hooge, van de straat,
en laatste bol-werk om het weidsch paleis.
- In waan-zin keert Eurustheus' schriklijke angst.
En zie, daar merkt hij, in den versten hoek,
een groote tobbe, een ton, als deze zijn
waarin de boer het stinkend voedsel voert
der akkers. En hij aarzelt langer niet;
Eurustheus aarzelt niet: éen hooge wip,
en 't keelen kleed verdwijnt in 't walglijk vat...
- Te luide dan bevangt de vroolijkheid
Herakles, dat hij verder gaan zou en
zijn laffen broêr vervolgen. Met éen smak
smijt hij het ruige dier de tonne toe,
en deze zingt en gallemt. Driemaal gaapt
zijn mond om diepen aêm en van de vreugd
der last-geloste leden. - En hij zwijgt.
Want hij is ernstig plots waar hij gedenkt
den nieuwen smaad door hem ten eind geslikt.
En een gebrom rijst hem van 't ingewand
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den mond in; en, waar hij het hoofd buigt aan
de sponne van het vat, spat uit zijn keel:
‘Hond!’, zóo, dat heel de tonne beeft en dreunt.
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Herakles klautert thans ten tuin-muur aan.
Hij wil niet dat het wachtend volk zijn wraak
toejuich' aan 't markt-plein. - Op den hoogen muur
zit hij te paarde, en overziet het land,
het glooiënd land, van kleur gevierendeeld
in de effen aaiïng van de vreed'ge zon;
het gladde land dat kalm zijn adem stilt
en zijn gedachten en zijn monkel-mond;
het vrijë, waar hij zijne vrijheid wil
genieten gaan. - Hij glijdt ten buiten-muur.
Hij gaat nu door de ruime rust der velden.
Naar 't hangend woud, dat uit de hoog-vlakt daalt
gaan zijne lichtre beenen. En hij daalt...
- Zóo daalde hij, zijn schouder-schonken leêg,
zijn loom-gedragen leden leêg voortaan
en zijne handen aan zijne armen; hij,
held Herakles, daalde aan den strakken berg.
Hij daalde, ros gelijk een heel bleek dier,
recht-óp een dier gelijk, met blanken buik
op zijne bonk'ge beenen, been aan been
op schamp'ge hielen, schrap de berg-rots aan,
die was van ertsig roest en kroezig mos
en rood en groen, maar duister-rood en -groen,
tusschen de schrale en schubb'ge zuilen van
de naakte dennen...
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Hij heeft een doel. Herakles kent zijn doel
en glimlacht binnen 't haar van zijn gelaat.
- Zijn flank, te rechter- en te linker-zij,
is hol van honger, en, aldaar hij stapt
op 't stampen van zijn hielen door 't gebergt,
klotst honger binnen 't raam der flanken. - Maar:
hij heeft zijn doel, en glimlacht. Naauwlijks heeft,
in 't stiller licht hier aan beschaaûwden berg
en van het ná-middagen, hij zijn voet
gezet ter halve hoogte dal-waart, of
hij neemt de lucht diep in zijn keel op, 'dat
zijn kele luider weze. En hoort, hij roept:
‘o Pholos!’...
-Stil is 't uur, van mensch en dier.
Uit erts en keiën wordt de weg van gras,
van zachter gras dat zilvert van den zoen
der loof-gezeefde zonne. Zoeter wordt
en zoeler aan de zolen. na 't gebarn,
na 't bijten van een hardere aard', de weg,
de warr'ge weg tusschen de wemeling
der sparren die al dunner staan, en ijl
laten het traag geglooi, bij plaatsen, van
den vlakkren berg-wand. Want de berg wordt als
een schale, een schoone schelp. De berg wordt dal.
Herakles daalt ten navel van het dal.
Blank staat Herakles in het groene dal.
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En weêr: ‘o Pholos!’, roept Herakles. Maar
alleen de bergen, met een zachten zucht
antwoorden: ‘Pholos’. - En Herakles hoort
het kloppen van zijn hart in deze stilt.
Maar weder roept hij, luider: ‘Pholos, o!’,
en wacht een wijle... En zie: zijn oog wordt klaar
en open zijne lip: hij heeft gehoord
van tusschen 't stugge staan der dennen, hoe
paarden-getrappel nadert. - ‘Pholos, o!’.
Daar schudden takken. - ‘Pholos, Pholos, o!’.
Hij hoort gemompel van een morr'gen mond.
- Maar wanneer Pholos plots, een berg-kloof uit,
Herakles ziet en aan Herakles staat,
dan mompelt hij niet langer. 't Hooge lijf,
de goed-verdeelde mans-romp, en de borst
die dubbel is, en recht door-ploegd de buik,
de ronde, boven 't lange paarde-lijf,
recht zich, en recht zich 't hooge paarde-lijf
op de achter-pooten, en ter luchte slaan
de klaevrende voor-pooten. In een dans,
een vreugde-dans, slaan op den hollen grond
de hoeven; in het keeren blaauwt en glanst
de zwarte paarde-huid, en blaauwt en glanst
de bleeke manne-huid. Van vreugde slaat
de spier-gebochelde arm omhoog den knods;
de vreugd door-rilt den dunnen paarde-buik.
En uit den baard slaat in de lucht de kreet:
‘Onz' Herakles! Mijn Herakles!’, en klinkt
de klare vreugde van den kentaur Pholos.
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Herakles ziet den paard-man, en hij lacht
in stilte. Maar hij lacht niet lang. Hij zegt:
‘Mijn Pholos, ik vergat niet wat ik zei
toen ik naar 't zwijn ging, en de rotsen in
van Eurumanthos: dat, zoodra het beest
gevangen en ter plaats besteld (de Hel
slikke Eurustheus!), ik hier te peistren kwam.
Ik kwijt belofte thans, te liever dat
mijn ingewand van scherpen honger krijt.
- Welnu, wáar dat ik ete, Pholos, vriend,
en dat ik rust' daarop een wijlken? Want
nóg zijn mijn schoudren pijnlijk-wegend van
het dragen, en ik voel mijn kuiten hard.’
Maar naauwlijks heeft Herakles uitgezeid,
of buigt voor-over Pholos 't hooge lijf.
Zijn donkere arm omriemt Herakles' romp.
Eén zwaai van 't draaiënd arme'- en beene-paar
des helds: Herakles rijdt den paarde-rug,
en beiden schaetren, waar aan 't draven gaat,
en heupe-wiegend, en de dubble borst
vooruit, de kentaur, en het hoofd wendt om,
en ooge in ooge, en beider ooge blinkt:
‘'k Heb fijne bouten van een veerze, en 't roet
van gansch een os!’, zegt Pholos, en hij knipt
met beî zijne oogen. En hij keert het hoofd
weêr naar het berg-pas, aldaar luider klinkt
zijn hoornen hoef, en 't zoete dag-licht kwijnt.
Zoo rijden beiden door de berg-spleet, naar
het milde hol van Pholos.
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In wakkre zorge zit thans Herakles.
Aan 't verig spit, aan 't spitse teenen spit
rijgt hij de vette bouten. En hij smekt
waar hij gewichtig ze beplakt met vet,
ze goed bemest met roet, en met de huid
van dunne wilge-twijgen ze over-twijnt.
Hij zit. Zijne oogen lachen. - Buiten staat,
hooge van achter, daar de voor-poot knielt,
Pholos, die scharrelt 't hout tezaêm, en blaast
met bolle wangen in 't ontwakend vuur;
tot hij het warrig hoofd moet wenden en
sluiten zijn blikken, en zijn neuze niest
van bittren vuur-geur en 't gespetter van
de vlugge gensters... Beiden dan, wanneer
de vlamme komt hun kuit beglanzen, gaan
rechten de schragen beider zij den haard.
Ter schragen leggen zij 't dóor-wegend spit.
Zij zitten, wachtend. Knappren gaat het roet
dat smelt in tranen. Iedre traan in 't vuur
wordt voor een wijl een felle vlam van 't vuur.
Hand tegen hitte aan, 'dat hun aangezicht
niet schroeië, noch hun baard, en 't oogen-stel
de bete mijde, keeren zij het spit
met milde bouten. Krachtig-krakend geurt
het vleesch. Zij zijn geduldig. Hun gelaat
zwelt barstig-rood van warmte. Een water rijst
der maag hun mond toe. Zien elkander aan.
Glimlachen.
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En is het vleesch goed zwart, dan eten zij.
Zij eten eerst met felle razernij.
Bedaarder echter, en in groote stilt
waar stilkens áan bedaart de honger. - Dan
looft Herakles met een beleefden mond
het maal, en huldigt Pholos, en bedankt.
En Pholos monkelt waar hij eet, bedaard...
- Maar als zij zat gegeten zijn, en plakt
hun lippe en 's monds gehemelt van het vet,
en ze als een korst en bruine sparre-schub
voelen hun tonge, hebben beiden dorst.
- ‘'k Heb dorst’, zegt Pholos. En Herakles denkt:
‘'k heb daan'gen dorst’; en hij bezint zich, en
(men hoort een bron die stroelt van uit de rots,)
‘wáar dan’, zoo vraagt hij met bescheidenheid,
‘waar dan het vat, het wijn-gevulde vat,
dat Bakkhos-zelf, o Pholos, schonk aan u,
kentauren, maar dat nimmer leken zou
noch dragen tap vóor ík zou komen, ik
Herakles, en zou lijden grooten dorst?
- Thans heb ik dorst, o Pholos, 'k zeg het u.
Wáar is het vat dat houdt den koelen wijn,
van Dionusos-zelf voor mijn behoef
geplet uit druiven?’ - Pholos zweeg. Een beek
was zingend naast de deure der spelonk.
Maar 't vat was dichte bij de werke. Hij zweeg:
het was van hem alléen niet... Herakles
zag áan hem, vriendlijk en bedroefd, en zweeg.
Pholos had gróoten dorst. Hij zuchtte, en zei:
‘Kom’. - En zij gingen...
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Zij gingen 't hoeksken óm des bergs maar.
- Dáar
rees, rechte uit klei gekneed, gestreken glad
van water-vocht'ge handen, in een kreek
van rotsen, als een toren, zes man hoog
en in de breedte twee man, 't volle vat.
Met nooit-gekenden schroom zag Pholos 't aan.
Maar Herakles zocht reeds het spon-gat, en:
‘een nap, een kolf, en dan de nood'ge tap’,
beval hij vroolijk. En daar vloeide wijn...
- Zij dronken beiden. Beiden dronken zij;
en, als de dorst gelescht was, vonden 't goéd.
Het was geen zware wijn. Maar vinnig ving
hij al de geesten in hun binnenst, en
miek ze tot blijde slaven. 't Was hun goed.
Zij dronken, en zij loofden zéer den wijn.
Herakles zei: ‘Ik dank u voor 't festijn,
mijn Pholos’. Pholos echter dronk een teug,
zoodat zijn keel belette een antwoord. - ‘Zing’,
zei dan Herakles, ‘'k heb behoefte aan zang’;
en dronk een andren teug. - ‘Zing zelf, gij!’ zei
nu Pholos, en hij haalde een adem. ‘Zing,
want gij weet véel om zingen’. - Herakles
dronk weêr een teugjen uit de leemen nap,
veegde zijn zachte lippen bij zijn arm,
en zong. En Pholos wrong uit 't vat den tap,
ging liggen aan zijn lange beenen, en
lag met zijn mond onder de stroel'ge spon,
terwijl Herakles daar te zingen zat.
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Zij zongen beide' om beurt. Zij hadden dorst.
Zij lagen beide' om beurt onder de spon.
Zij dronken...
- Gouden was de lucht van 't uur
dat, naar den avond dalend, effen werd
gelijk een gouden spiegel, en ze miek
weemoedig om dit effen-gouden uur.
Zij dronken...
- Maar welk stommlen daar omhoog;
welk dondren van een strengen hengsten-draf;
welke onverhoedsche stoornis en gedreig
van nijd'ge dieren?... Herakles zijn hoofd
gaat rechte staan en hoeks ter schouderen.
Hij zwijgt, maar vraagt van oogen. - Pholos ligt.
Zijn paarde-balg jaagt. - ‘Pholos!’, luidt het barsch
uit Herakles. Hij slaat vier-pootig. Dán
staat plots hij recht. Hij zwijmelt, maar staat recht.
Hij schudt het hoofd, dat donker is van wijn.
Maar 't hoofd van Herakles is kláar van wijn.
Hij heeft begrepen. Doch, hij vraagt beslist:
‘Wat is het?’ - ‘Ja, zij zijn 't, en velen,’ zegt
de paard-mensch Pholos. ('t Uur is zoet en geel)...
Zij hebben zwaarte in 't lichaam. Maar zij gaan
naar 't hol van Pholos en zijn waepnen, en
het vuur dat niet gedoofd is. Zij zijn zwaar.
Maar 't hoofd van Herakles is wonder-klaar:
hij weet wat gaat gebeuren. Pholos zwijgt;
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doch Herakles briescht 'lijk een paard. En als
wel duizend paarden brieschen weêr van uit
den kreits der bergen, de kentauren.
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Aan elken kam, aan elken berg-spits, waar
de dag is ijl en schoon en zuiver; waar
de kracht uit de aard' rijst en de kruiden; waar
het blij te wonen is, aldaar het licht
er teekent in een wisslende gedaant
de eigen gedaant naar 't reizen van het uur:
hebben ze, zoo ze stonden in het uur,
de geuren moeten snuiven van het vleesch.
- Bried éen dan vleesch, en heeft zijn broedren niet
genood ten male?... En zinnend stonden zij
in 't laegre licht en konden niet begrijpen...
Maar ándre geur rees dan in-eens: van wijn.
Wie dan dronk wijn ter streek hier? - Aan de kim
van elken berg stond een kentaur, en snoof
den geur van wijn. En schichtig werd het jucht
der flanken, en zij vroegen, elk in 't hoofd
dat in de lucht stond, welk die wijn-geur was.
Zij stonden pal en achterdochtig. 't Kruid
aan hunne hoeven werd geplet, en zuur.
Zij spitsen de ooren, draaiën de oogen. - Hoort:
daar klinkt een zang, daar klinkt een dubble zang;
lallend van dronkenschap bij beurte een zang.
En zij herkennen beide stemmen, en
drift schokt den paard-schoft en den mensche-nek
dóor als een pijl. En van de bergen neêr
daar storten ze allen, en de hemel helmt
en helmt het dal, dat ze vergaêren gaat
en ronkt gelijk een krater.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

363
Kentauren storten alle bergen neêr.
- Maar d'hersnen van Herakles, koppig-hard
van wijn, bevroeden wat te doen hem staat
en wat hem zal geschieden. Pholos drijft
hij 't berg-hol in en duistere spelonk.
Pholos is dronken. Met éen zwaai die ronkt
plet hij den kop van Pholos, en die zucht
uit al de diepten van zijn dubbel lijf,
en zijgt ten gronde onder den knods-slag, en
zal niet meer drinken....
- Dan, in 't gulden licht,
in 't aldoor rooder gulden licht des dags,
staat Herakles vóor 't woest kentauren-heir
dat wijlt een poos, als 't hem te stralen ziet
van 't rooder licht en 't vuur dat, niet gebluscht,
hem weert en schanst. - ‘Wat, vrienden’, schalt hij, ‘wat
lette u, dat ik niet vroeger u en zag
en dwong me zónder u te nutten spijs
en drank, en uw gezelschap missen deed?
Helaas, mijn vrienden, 'k vrees: gij komt wat laat.
Hoort! Pholos, die niet altijd zorglijk is,
vergat den tap ter spon te steken. Hoort:
daar klokt de wijn al door de heesters, en
het gras is buigend onder de eedle beek.
Haast u, ik bid u, zoo gij drinken wilt
Iakkhos' drank, u allen toch bestemd.
Gij kent den weg? Het hoeksken om, en links.
Toe: heerlijk is het wijntje. Denkt maar niet
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om mij: ik heb genoeg, en gun u graag
wat blijft. Gaat toch, mijn broederen, en drinkt.
'k Verzeker u, 'k ben zat, en Pholos ook.
Pholos vooral, naar 'k meen. Mijn broederen, gaat!
Wat zijt gij treuzlaars, vind ik!’...
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Maar zij, ze zien den wijn. Zij zien den wijn
die vlug het dal gaat vullen als een kuip
en zingt al stroelend uit een beken-net.
Eén wil iets zeggen, slaat zijn borst aan, maar
geen enkle spreekt, want allen zijn ontsteld.
Wat doens? - Herakles staat in 't groote licht,
in 't felle licht der zakkende avond-zon
geweldig, en in 't roetig licht des haards
vervaarlijk...
- Doch, daar rukt in-eens, verwoed,
eén der kentauren uit den berg-wand stug
een lange sparre, en die gelijk een wiek
van zieken sperwer door de ruimte wielt
en valt vlak vóor Herakles... 't Is gedaan
met aerzlen: weêre rukt een sparre uit, weêr
rukt eene sparre uit, weêre rukt een spar
uit, weêre een sparre elk mans-paard, elk
kentaur en elk verwoed kentaur. - Maar in
den sparren-regen staat Herakles pal.
Hij staat in sparren-warrling als een spar,
de grootste, waar door 't sparren-woud als hagel druischt.
Hij staat onder de sparren 'lijk een spar
onder los-brekend onweêr... - Maar hij wil
niet langer als een laffling staan. Hij buigt
zijn lijf en gloeiënde gestalt. Hij recht
zijn lijf: een vuur'ge kole zwiert in 't oog
van de' eersten werper, uit den haard die bried
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't weldadig vleesch. Een tweede en hellre kool
treft 't oog des tweeden. Eene derde kool.
Een vierde en eene vijfde kool... Het leger huilt,
maar vreest, van de kentauren, die niet naêr
en treên en weten: deze is vriend der goôn,
en rillen door hun schoften...
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Maar zie: daar loopt het dal vol wijns; daar volt
tot waar hun paarde-knieën reiken, gulp
aan gulpe Bakkhos' wijn het dal, en sissend dooft
achter een rijzend doek van warr'gen damp
den haard, en klemt Herakles om de borst.
Hoog waden de kentauren door den vloed
die pletst hun buik aan en den manne-buik;
doch nieuwe moed ontsteekt hun hart en oog,
want zie: Herakles zinkt...
- Herakles zinkt.
Eén enklen reuzen-brandel en die vlamt
heft nog zijn rechter-arrem boven de eb
van wijn. In 't diepe vocht zoekt voet
en knie houts-blokken. Hij zoekt dit en dat
om zich te weren. Want het leger van
kentauren wordt bedreiging, en er vraagt
ineens in hem een vrage om meerdren moed.
- Hij staat aan 't hol van Pholos: 't hol loopt vol.
Hij klautert aan de steenen. Maar daar zijn
kentauren al die raken hem den baard
en éen kletst aan zijn nek...
Hij deinst. Maar plots
voelt hij, aldaar hij deinst, een weeke zwaart
ten rugge. En hij begrijpt: Pholos biedt hulp.
Hij wendt zich om; naar buiten trekt hij 't lijk,
het logge lijk, 't gespannen-logge lijk,
't hoog-drijvend lijk van Pholos. En hij wipt
op 't lijk, hooger de rots op, boven 't meer
van wijn. Hij schoort zijne armen, waar hij stoot
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van zijne voeten 't lichaam, naar het heer
van de kentauren en die wijken, door
't geplas van wijn, en weêre bangen, en
niet éen die niet en vreest het Pholos-lot.
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Intusschen ploft de nacht in 't diepe dal.
Het dal is zwart ineens, als oude gal;
als gal is van een dier, ten derden dag
na slachten voor het offer. 't Zwoele zwerk
breekt plots in waetren over 't wilde werk.
Plots barst de lucht in vluggen regen uit.
Waetren zijn al te veel ineens, en recht
ploffen ze als zuilen uit de lucht...
- Gehuil
wordt onder de kentauren: is 't vermaan
der goden, of toegeefelijke hulp,
waar zij, den manne-romp nog boven plas,
het heele manne-lijf nog rechten, wen
Herakles dra nog slechts een hoofd is, drijvend?...
Zij aarzlen. Reeds gaan enklen keeren. Maar
het is een por voor andren, in het lijf,
het paarde-lijf, dat op den vijand los
zij steigren zouden, hoeven op zijn hoofd.
- Zij klaevren door den vloed: de vloed is log
als brei van zeemlen. Moeilijk slaan de leên
den berg-wand tegen, waar de rugge bukt,
als onder pijlen-jacht een blinkend schild,
onder den rechten regen die ze zweept
over den vlakken rug, den schuinen rug.
Zoo waden zij, veel moeheid in de leên...
En waar zij lastig naedren, en daar eén
het hoofd heft om te meten wat hen scheidt
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van 't doel: het witte hoofd van Herakles, hij kijkt; verbazing remt zijn beenen, want
verdwenen in den dikken donkere is
hij, dien ze zoeken, en zijn scheemrend hoofd...
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En als de morgen rijst, en hoog ten top
van de aller-hoogste berg-kruin Herakles
van onder-aan belichten gaat, en glanst
van licht zijn kuite en de andre kuite, en 't rijst
zijn heup toe en zijn borst, en naar zijn hoofd:
daar ziet de dag nóg nat 't gekliste haar
aan zijne borst en baard en lok-dik hoofd.
Herakles bibbert. Stijf droogt zijne huid,
en 't eerst binnen zijn handen, die van koorts
zijn brandend.
- Doch, wanneer de nieuwe zon
hem komt te warmen heel den hoogen buik
bereikt zijn ribben dan, bereikt zijn keel;
beglanst dan eindlijk kin en mond, en staat,
zij zon, verdubbeld aan zijn hel gelaat
binnen zijne oogen, en hij wimpert niet,
- dan heeft een lach Herakles, en hij galmt:
‘Aan wie de beurt nu?’...
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Penthesileia
Brussel, 1914 - Oostende, 1924
Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis
Penthesilea furens, mediisque in milibus ardet.
Vergilius.
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Te dezen tijd welfde de stilte van
den dood uit de uiterste einden van de Stad
de uiterste lijn toe van de platte Zee.
Trojanen als Achajers hadden beî
't geschuurde zwaard en den door-rilden pijl
uit den gezwollen pols geleid, ter rust.
Dit was een tijd van peisterenden peis
bij wachten...
Want Hektoor was gestorven uit de vuist,
de vinn'ge, van Achilleus, en zijn vleesch
was murw geworden, dat onstoflijk werd
als stof. - De dag was stil. Het was laveië.
Weêr was de Stad zwaar-geurend van gebraad,
den mannen dierbaar na een hard gevecht.
Terwijl de blaauwe schaduw van de booten
over de zee, aan haar getande rote
de goed-gescheiden wemeling van vuur
aan vuur vertoonde, en eene geest'ge zorg
om roostrend vleesch dat droop van tranend vet.
Want zelfde rust genoten aan de Zee
Achajers, als Trojanen in de Stad.
- Gelijk de leeuw, gelijk 't verscheurend beest,
den hals van 't rund door-beten, op zijn blik
de wijze wimpren en een heete schaal
sluit; hij bereikt zijn hol, aldaar de slaap
allicht herhaalt der slachting rijk verhaal,
maar eerst verzorgt hij 't voedend etens-maal:
'dus zaten de Trojanen en de Achajers;
zij zouden eten vóor den warmen slaap.
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De hemel was een dunne stolpe, waar
de zon heel hoog een knoop van licht was aan
de wachtende ure van haar middag-steê.
De Zee lag als een hyakinthen doek
van zilvren draên doorweven, en die beefden.
En aan het strand, waar ros het water werd
van 't aangespoelde gruis der schulpen, rees
uit gordelen van wieren boeg aan boeg
gehoornd als zwarte manen. - Hier bewoog
't Achaïsch heir, de geur'ge vuren om.
Geen helmen wuifden aan hun haar'gen kam:
een koele lucht door-kruifde 't kroezend haar.
Geen scheen-plaat sloeg gepaarde scheen-plaat aan:
de beenen schoten lichten door het licht.
Elk kolder lag te schilfren in de zon:
aan elke borst bewoog de vlokk'ge lok.
En waar 't harpoen de vuist ontschoot alleen
op visschen, of het koelend bad den voet
't lazuren schoeisel aanschoof van den vloed,
kenden de Achajers een vergulde rust
vol nijverheid van vrede...
- Alleen, aan 't eind
der booten-rij, aldaar geen vuur was, noch
geschater, noch een blijde menschen-zorg:
daar zat - vereenzaamd aan een hoogen terp,
in al zijn waepnen maar onroerend, en
gelijk gehurkt een beest in glans van schubben, Achilleus; en een witte schim stond recht
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aan hem, en beiden koutten zonder eén geluid:
Achilleus kon Patroklos niet vergeten...
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Doch in de Stad was alle vreugde dood.
De zee heeft geur van amber en van munte
die 't walmend vleesch doorkruidt als warme wijn.
Maar hier was geur der straten heet en dicht.
In huis alleen raspte de reuk van 't roet.
Geen blijde voet veerde over vlak plaveisel;
want rouw vergaêrde om elken donkren haard
mannen en vrouwen in de kap van 't kleed.
Er was een raauw gehuil geweest: thans stilt'
of naauw gekwetter van een vogel-droom.
Want als een vlucht van spreeuwen: hij vervult
trechterend de avond-lucht met raauw geschrei,
zakt, als een duizendvoudig schot van spies
aan spies het lichaam tegen van een held
die struikelt en ten knie valt, en zijn lijf,
helder als goud, wordt donker van zijn bloed:
zóo vallen krijschend uit een wijde kroon
spreeuwen een boom aan en zijn dichte kruin.
Nog praten ze eene wijl van dof gekijf;
weldra geen stem, dan hier en daar een stem;
de vlerk gaat welven om gekromden nek:
zij rusten in hun nachtelijken boom
onroerend, en zijn talrijk als zijn blaên...
- Maar wie voorbij-ging, en vernam 't misbaar,
hij kan 't misbaar uit zijn gescheurden geest
niet weren; - zoo was niemand in de Stad
die, bij haar rust en 't spattend braden van
het vleesch, 't gehuil vergeten en den vloek
vergeten kon om Hektoors droeven dood...
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En in Priamos' huis en aan zijn haard
was schaarsch gekwetter als een vogel-droom.
Hij zat, en om zijn blikken was zijn kleed,
en aan zijn schouder stond, en roerde niet,
zijn lanse, teeken van een lang gezag.
Men zag om hem geen zonen zijn, noch dochtren.
Zong daar een gang van den gewelfden aêm
Helena's, en haar schemer bleekte in 't licht:
Andromachè sloot vele kaemren dicht
op eene erinnering, - een glimlach die
verschoot als 't sterven van een aarden lamp;
de schreeuw waarin zij baarde, aldaar hij stond
en haar zijn vreugde toonde aan monkel-mond;
de geur der olie, waar hun dubble koets
lag ongedoken...
- Doch, door heel het huis,
thans hier, thans daar, brak kwetsend dof gekef;
en Paris-zelf hoorde in de zaal der waetren
waar hij zijn leden spoelde in zilvren vloed,
(hij keerde, en boven zijn gekeerden nek
volgden zijne oogen 't vochten kleed, waar 't zonk,
hier rechts, daar links, van uit zijn schouder-paar
over zijne armen en lazuren borst
en zijne dijën, vloeiënd licht bekleed,
en 't was of licht hij dronk diep in zijn binnenst,)
- zoo hoorde Paris aan den harden muur
geschuur van ruige kleêren en een snik
als een ver keffen: Hekabè was moegeblaft...
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- En aan het strak gezicht des tijds verliep
aldus de dag en kwam een avond luwen.
Het rijke vleesch verwekte lust tot spel
onder de Achajers; of zij hietten éen
te zingen, en hij klopt op zijne borst
van warmen waarheids-zin, zoodat zij dreunt;
of worsteling door-kraakt gevlochten leên,
als touw-getwijnde leên, onder een kin
die beukt een nek, naast de' andren kin die beukt
een nek... Aldus de Achajers.
- En het zag
de spie der Wester-poorten. Aan den rand
der wijn-gedrenkte zee, waar Tenedos
al 't vuur der zon vergaêrde tot den gloed
des rozen-steens die groeit al naar hij laait:
ten eenre zij het aangescherpte beeld
der booten en hun hoog-gerechten boeg
en aan hun romp een lik van laatste vlam
of van een blaauwen rook de dunne walm;
en t' andrer zij, nóg in zijn zwaar gepeins,
Achilleus aan de graf-terp van zijn vriend
en heel zijn rug die blonk van lage zon...
Aldus de spie: hij over-zag de vlakte
waar trager werd het spelen, en de slaap
ging hangen in het hoofd der spelers. En
in 't eigen hart zakte de zekerheid
der vreê.
De vreê, die rees, gelijk de maan
die rees.
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Maar boven de Ooster-poorten stond een spie
met scherpe blikken, want hij zag weldra
nog slechts een nacht, den dicht-geweven nacht.
Zijn rug voelde in de Stad een vraagloos zwijgen,
en in zijn aangezicht lag kreevlend stil
de vlakte en hare purpren zand-gewassen,
weldra verzwegen in geloken zwart.
Hij wist dat hoorb're geuren gingen wassen,
wanneer uit ijle' en vlucht'gen damp gedicht,
de daauw zou peerlen in het mane-licht.
Hij wist het leger van de kromme kevers
dat, waar het vechtend werk der menschen staakt,
de nacht zoo nijver van zijn kruipen maakt
door 't dag-gedroogde gras, dat kriepend kraakt.
Hij stond, de spie en, was de rug hem moe
van al de zorg en 't lijden der Trojanen:
hij wist de Stad gelijk een stal van veerzen:
de bosch-stier loeit nog niet; de veerzen zijn
al wachtend, en zij huiveren van schrik;
- hij stond, de spie, zijn rug den oorlog toe.
En hij en wist niet wat; hij wist niet hoe;
hij kon niet denken wáar, hij dragens-moe
van leed, zijne oogen keken, en zijn oor
was gretig op een geur, was gretig op
een kriep'ge tocht van kevers...
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Hij stond, een spie, en zwaar van waepnen, en
zwaarder van nacht die naakte en als een wijn
hem woog in vingeren en voeten en
in 't vreemde denken van zijn duister hoofd.
Hij stond. - De maan rees in haar sterren-tuin.
Gelijk een zeef onder bekwame hand
een dans van meel verbreidt; gelijk een wan
naar alle zijde een matelijken sprong
van stof en kaf tot ruimen adem maakt
van licht: zoo mat uit hare trage reis
weldra de maan haar uitgeblazen schijn
als meel van licht, als scheemrend kaf van licht,
over de vlakte en rustig-trill'ge breedte.
- Een bibberende krekel zong. Een mug
zong vóor zijne oogen. Als een staêg gemaal
van koeië-tanden op een strooiën maal
kroop, maetlijk 't haren kleed der pleinen over,
een tocht van harde diertjes, en een geur
van peepren olie wies uit hun labeur.
Hij stond. Een droogte ontstak tot schroei'ge pijn
zijn oog, en hij belook zijn moeilijk oog
met zoele koelt van wimperende schaal.
Hij aarzelde. En er was een onrust. En
er was de zwaarte ook van veelvuld'gen dag
gevecht en rouw...
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Tot daar heel ver een trappelen zijn oor
kwam treffen en zijn binnen-oog begleed.
Zijn dommel stond verplaatst in ouden tijd,
een voorjaars-ochtend, en zijn voet drukte aan
het gras een dichten krans van daauw'ge peerlen.
Hij was een herders-knaap aan hoogen staf.
Zijn naakte beenen waren bleek, alwaar
hij stond ter nap van een omsloten dal
onder de lucht die was een wemeling
van goud, van paars, van zilver en azuur.
Nooit was hij trager van gedachte; rinsch
dronk traag hij lucht in zijne laauwe borst;
zijn oog was heen in ongeweten droom,
en zijne leden loom van ledigheid.
Maar in zijn ooren was vertrouwde klank;
eén heel zoet tokklen, kort en matelijk,
een houten spel van klank op doffe stof,
en 't brossen scheuren van een wollen stof.
Hij moest niet weten wat het was: zijn oor
kende het trapplen van 't vertrouwde schaap,
kende het scheren van den schuinen mond
der geite, daar ze 't gras te scheren stond.
Van schaap en geit was zijne kudde veel.
Onhoorend, hoorde hij hun tokkel-werk.
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Maar naar den avond wordt hun tokklen druk,
waar dicht aan-een ze drommen naar den stal,
den smallen wegel door en 't droge pad
dat talrijk dreunt van een verdoofden dreun.
Zij trapplen in zijn oor met zoeten druk
en zijn ontwaakte zin erkent hun gang,
trager der ooiën, en der lammren hoog
de sprong, en statelijk het stappen van
den bok, vooraan, die wijs kijkt, en die kaauwt.
- Aldus ontwaakt aan 't oor een trappel-gang,
aan 't oor des spies die stond ter Ooster-poort.
En helder werd zijn hoofd weêr, waar een dol
gekruip van kromme diertjes heel den nacht
doorwriemlen ging gelijk een angst'ge vlucht.
De grassen kraakten als een kreupel-hout.
Er ging een droge geur op als van stof
en van geplette insekten. Heel ontsteld
rees om hem heen gelijk een ronde wand
de lucht die nieuw van klank was en van geur.
De spie ontlook zijn oog en zijn verstand.
Een huiver rees van uit zijn dijën naar
de dubble plate van zijn killren rug.
En nóg en zag hij niet, maar zijne vuist
omving zijn waepnen in een fellren greep.
Hij stampte uit beî zijn voeten, en zijn nek
werd strak, en strak de plooi om zijnen mond.
Hij was een spie, een goede, aldaar hij stond.
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Nu werd het trappelen een nadering
van kloeke hoeven. Wijs aan oefening
vernam zijn oog een naderenden draf
van paarden, pooten schietend, nekken straf.
Hij wist niet wat hij raden moest, maar ried:
een redding die daar wies in 't nacht-verschiet.
Hij stelde zich gereed als een soldaat.
Hij voelde een effenheid aan zijn gelaat
van vast-beraden weten. En hij keek
den Ooster-einder toe, die niet meer week,
die dichter kwam van 't goed-gehoord gestamp
der paarden.
- Plots schoot daar een sterre die
geen ster was, maar de flits van eene lans.
Een nieuwe flits. Weldra een flitsen-dans
van lage sterren, en die lansen waren.
Het draven is een aldoor-dichter naêren.
Een stem klinkt, als een ver getril van snaren.
- En thans, thans wéet hij wat hij raden moet.
Hij holt de trappen neder, en den galm
der hooge poort en toren van de poort.
Zijn stappen klinken door de leêge stad,
ontstellend wie daar zitten in hun huis.
't Paleis ontstelt aldaar hij 't nader-holt.
Hij bonst ter deure en, nóg en heeft zijn mond
geen woord gesproken, of ter deure staan
Priamos, en zijn zonen, en zijn dochtren.
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En 't vale mane-licht over de stad
wordt als een wemelende schemering,
bleek van gewaden en gelaten en 't gezwaai
der armen aan den heftig-roer'gen romp.
Wie, die het nieuws verbreidde, 'lijk het licht
dat in den zomer-nacht het bosch door-dwaalt,
dan hier, dan daar, en gij en volgt het niet
of 't vlamt, wit, aan uw rechter-hand, en reeds
is 't in de verte een witte vlam, die wipt?
Wie? - Al het volk vlamt bleek over de straat;
elk huis gaat gapen; elke deur sluit dicht
achter 't gerezen beeld van een soldaat
die blinkt, achter een vrouw die blank verscheen,
achter het kind dat door de beenen loopt
en 't haasten van een grijsaard, en die hijgt.
En allen spoên als beken naar een stroom,
een kronkel-stroom die zwelt en dichter zwelt
naar de Ooster-poorten, en een strakke wacht,
geveld van lansen, hoedt het treden naauw,
vóor aan den tocht, van Priamos, die bidt
met luider stemme, en van zijn zonen, die
al galmen van een nieuwen, blijden moed,
en van zijn dochteren die zwijgen, want
zij kennen 't naken van een nieuw gevecht
en stijf is 't staren van haar doffen blik.
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En waar ineens aan 't zwaar metaal-gekners
de poorten oopnen en de nacht verschijnt
in 't Oosten, en het is een mantel licht
der mane, en die een wijle kreukloos ligt;
maar dra: daar gaat een daevring door de borst
der mannen, en de vrouwen hebben dorst
in hare kele, want een angst beknelt
ze, waar de straffe draf ze plots ontstelt,
en plotser in de klare duisternis
het rijzen, rij-gewijs, en rij na rij
der ruiters, en de mane telt ze, glimp
aan glimp van hun kurassen en hun helmen:
een dubble rote lichten, en 't gedril
der speren als een regen héller licht
boven kuras en helm. En grooter steeds
nadert de dubble manen-rij, die danst...
- Dan, in den nacht die als verscherveld is
van glimpen en geluiden, gaat gejuich
gelijk een hoos van effen storrem op.
Maar hij en duurt éen stond maar: barsch bevel
te zwijgen. En de stilte is grooter nu
dan 't juichen, waar bedaarder nader rijdt
het reede bent der krijgs-lui, die men ziet
te groeiën, zwarter naar ze dichter zijn.
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Men kent de hulpe thans, en haar bedied:
't Zijn de Amazonen die men naedren ziet.
- Zwart zijn haar paardjes van den nacht belicht
en blaauw ter dubble borst en aan den knie
die wisselt, vierkant, en men ziet aldra
in 't dravend naedren wit bekwijld hun borst
en aan hun voorhoofd wit de haar'ge ster
die rijst, van teugel en een snokk'ge vuist
gerecht aan den gerechten hals die blaauwt:
zwart hare paardjes die men hoort, maar ziet.
Doch zij: ten zaêl, boven de scheen-plaat die
aan beide zij de schuin-gedrukte knie
bereikt, daar zijn de dijën los-gewoeld,
de naakte dijën die men dragen ziet
als lampen van albast aldoor den nacht.
En los zijn de armen en een bleeker licht:
de éen die den teugel viert met draai-gebaar,
de andre gestrekt naast hellre lijn van 't schild,
aan beide zij van 't diepe blonde brons
der borst-kuras waar hapert eene maan.
Haar hals is van een veerze wit en breed;
is malsch en vast aan eene breede spier
de zuil der wange. Maar de wang is zwart.
Heel haar gelaat is zwarter dan het licht
der nacht, aldaar de neus-plaat over-schaaûwt
en te elken kant de kaak-plaat haar gezicht.
Maar zij bewegen vinnig haar gezicht,
zoodat een ster hoog aan den helm beweegt,
en raadt men dat ze kijken, woest en fel,
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aan 't snuiven, dat men hoort, van haren aêm
die snuift op 't aêmen van haar paardjes.
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Zij staken 't rennen. Vóor de poorten staan
drievuldig hare rijën: drie maal twaalf
die staken 't rennen en 't geblaas des monds.
Zij lengen 't kleed over de naakte dij.
Zij duiken de armen binnen 't zoele schild.
Men ziet haar wangen van diep licht vermild.
- Zij spreken niet, en niemand spreekt. Een stoet
voert ze de poorten binnen, waar de nacht
is minder-open, en van zoelte zwaar.
Er is een zoelt gekomen over haar,
een zoelt van haar is over iedereen,
en niemand spreekt...
- Maar als Priamos spreekt,
daar gonst een blijde mompling over 't volk:
‘Uw huis is in mijn huis. Het vleesch des runds,
de wijn die wacht, uit zoeten druif geperst,
de olie en 't water en 't gewasschen kleed
zijn wachtend op uw mond en op uw leên,
terwijl mijn dank niet op uw daden wacht.
Ik bid u: komt, de rust beidt, en 't festijn.
Weêr zal het licht in mijne zalen zijn
en geuren in de keukens. Want het past
dat vóor den strijd het lichaam zij gesterkt
van voedsel, als verlenigd bij de zalf.
Wij wachtten. Alles wachtte op uwe komst
in ons verslagenheid; want Ares kon
niet willen dat ons hoofd van wanhoop woog.
Komt, dochteren van Ares, gij die kwaamt.
Komt, eet en rust als vóor den strijd betaamt.’
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Maar zij die kwam aan 't hoofd der andre zegt,
Penthesileia, in den zaêl gerecht:
‘Priamos, gij, van menigvuld'gen held
de vader, en de vader dezer stad,
gedoog: geen gast-maal make ons leden zwaar.
Het water wassche ons van het stof des wegs;
een zuiver kleed verfrissche ons heupe; een teug
des wijns verdrijf de droogte uit onze keel;
wat brood en kaas; en dan: de slaap, die van
het lichaam de geknoopte moeite ontbindt.
Gedoog het, want wij zijn de vreugde niet
op lichte wieken in het nieuwe licht;
wij zijn de wrake, want wij zijn de rouw.
Wij kwamen, en ons waepnen, daar gij rouwt.
Ares, mijn vader, leerde mijne vuist
de speer te drillen tot een rechten tocht
en 't zwaard te zwaaiën in zijn ronden bocht.
Maar mijne moeder heeft mijn hart geleerd
de liefde, vorst Priamos, voor wie lijdt,
Priamos, gij, die oud en rouwend zijt.
Daarom zijn wij gekomen, ik en zij;
en kracht der mannen staalt onze armen, maar
ons hart kan weenen als een moeder-hart.’
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Zij gaan, en zij betreên Priamos' burcht.
De helm verlost haar hoofd dat ernstig straalt.
Haar waepnen aan den rechten wand gerijd,
ontgespt het kolder en de scheen bevrijd,
schenkt hun de schale een dronk. Met wijsheid gaan
haar tanden zwijgzaam malen. Ziet haar aan
Priamos, en hij zwijgt, in 't hart een schrik,
want zij zijn vrouwen, en de Achajer nam
hem meen'gen zoon die was een sterke man...
- Zij gaan ten bade, en zij verschijnen weêr
in 't lange kleed van purper, bloem aan bloem
van purper in een zindrende ochtend-zon,
en zij zijn vrouwen met een vrouwen-mond
die zoet is, en haar blik is zoet en mild,
en - morgen staan ze als krijgs-lui in het veld.
Priamos zucht...
- Thans daalt om 't huis de slaap
met slappe vleuglen. Waar ter stede ronkt
gemompel om den nieuwen strijd; de man
schuurt zijne waepnen, en zijn vrouw is druk
van hope en onrust, slaapt Priamos' huis.
Zij, de Amazonen, liggen laag ten grond;
de hoek der armen schraagt 't omlokte hoofd;
de logge grond, van ossen-bloed gehard,
zoelt van haar leden, in het duister blond.
Zij slapen in den zwoelen paarden-geur
naast hare paarden, in den langen stal;
zij slapen, hare lanse in hare hand...
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Maar éene is, die de slaap niet leen'gen zal
ten schouder en in haar door-kropen kuit.
Zij ligt ten gronde naast haar zustren, en
haar paard besnuift haar matelijk den hals.
Maar zij, ze haalt haar kleed over den voet
die koud is, en ze haalt haar hoofd in 't kleed
en warmt haar borst van haar gebroken aêm.
Haar handen strekt ze binnen 't knieën-paar.
Ze is droevig, en van droef verlangen zwaar...
- o Koningin Penthesileia, gij,
ge vreest den slaap, al zijt ge zindrend moe;
gij huivert in uw hoorbaar hart; gij zint:
‘Ik zal hem morgen zien, voor wien ik kwam,
en die 'k niet zie dan in verwoed gevecht.
o Gij, gehate, die mijn schroom bewoont;
o blonde held, wiens naam klopt in mijn keel,
Achilleus, gij; niet Troja: gij alleen!...
En 'k zal u zien, en 'k zal uw schoonheid zien
die mij door-davert in den bangen droom,
die 'lijk een meester mijne waak bewaakt
en die 'k en noem dan met het woord der wraak.
Mijn lichaam dat ik minne als 'k denk aan u,
ik zal het dekken met het dikke schild;
dees speer zal morgen zoeken naar uw bloed;
dit zwaard opent de deure van uw dood...
Ik zag u nimmer; morgen zal 'k u zien,
zij 't in de slachting van 't gevecht, - o vreugd!’
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En nog een andre waakt in 't slapend huis:
Andromachè, in hare weeple koets,
de ivoren, eens van Hektoor zwaar bewoond
en waar ze ligt gelijk een maegre maagd.
- ‘Vermetele’, en zij schampert, ‘gij die meent
te vellen, die mijn Hektoor neder-wierp!
Heeft hagel ooit of zwetsend vooglen-heir,
of zelfs het woud-zwijn en zijn harden kop
den eik getroffen en ten val gebracht
die staat in 't woud en onverroerd; alwaar,
door 't vuur van Zeus getroffen, de andere eik,
den grond ontscheurd, gaat wanklen, en geheel
gaat leunen uit zijn volle lengte, en slaat
zijn vol gewicht den rustig-zwaren eik
maar deze roert aan wortel noch aan brank?
o Hektoor, echt-vriend, vader van mijn kind:
gij waart een eik, Achilleus was een eik,
en waar het zwarte lot u trof ten tronk,
toen moest gij wanklen, Hektoor, en gij vielt.
Doch hij, Achilleus, van het lot gespaard,
hij stond en viel niet, en weêr-stond den dood...
Thans wil een maagd den norsche' Achilleus aan,
Penthesileia, los van knie en pols,
maar als een zwerm van hommlen, en 't geblaêrt
ontroert niet eens aan de' onverroerden eik...’
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- Aldus verliep de nacht die moeite kwijt.
Maar toen een ochtend en zijn kroon van daauw
het zeven-verwig glinstrend hoofd verhief
en als een kinder-lach den dag beval
te lachen, en beveelt een nijvre zorg:
toen werd de stad een korf vol bijën; lang
heeft winter-kilte een warmen slaap gewaard;
maar thans luwt in de lente bloesem-geur,
en zorg gaat zommen in den engen korf,
en de arbeid lokt naar buiten 't bij-gedrom:
zoo zong de stad en heel haar nieuwe moed
de poorten tegen in een blijde koorts...
En aan de zee en gekanteeld verweer
van boeg aan boeg, vernam 't Achaïsch heir
het steedlijk gonzen en dat nieuwe macht
ging open-waai'ren aan de Wester-poort.
Verwondren, maar geen lang verwondren. Fluks
staat goed gedeeld en in de waepnen klaar
en achter de open wagens en 't bevel
der hoofden, heel 't Achaïsch heir geschaard,
en blaast zijn strijd-lust uit een wakkren baard...
- En waar de deuren open-sloegen, en
't gedunde leger der Trojanen trad
naar buiten, en de morgen schoof hun schaaûw
over de glinstring van het effen zand
gelijk een ronde reuzen-muile, tand
aan tand: toen sloeg een hellen lach ze toe.
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Maar zij, ze en kenden roering. Want ineens
brak hun gelid in 't midden, en verscheen,
dat vóor hen staan kwam op een draven, éen
voor éen, en rood en goud op 't zwarte paard,
en zes en dertig in getale, 't bent
der Amazonen, als een gordel-schut.
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- ‘Vrouwen!’ huilen de Achajers; maar hun hart
zegt: ‘Vrouwen’, en een angst bevangt hun borst.
Wanneer scherpte ooit de steen een radde kling
of scherpte een lanse naar een vrouwen-borst?
Wordt ooit de Achajer laffer dan de hond
die laat den buit en likt de hand die dreigt
den buit te kapen en den rug te slaan?...
Maar niet te lang duurt de aarzelende schroom:
wie, en een vrouwe, die braveeren durft
een negen-jarig staan onder de zon
die daalt en rijst ter polen van de zee,
en dat geen neêrlaag kende of nieuwe winst
dreef de Trojanen naar hun stad terug,
en langer werd de vreeze naar 't gewin
rees hooger in het aangezicht der zon?...
- Een woede ontwaakt die rood stijgt in 't gezicht
en vult de wangen met heldhaft'gen vloek.
Een speer schrijft door de lucht haar curve en komt
trillend recht-op en tusschen beider kamp
te staan. En uit het ander kamp, daar komt
een speer te rijzen, en ze staat naast de andre speer
te trillen. Beider zijde stijgt gehuil.
De knieën roeren beider zij. Geklir
van waepnen nadert beider zijde, aldaar
de lansen staan te trillen. 't Zwaar gevecht
gaat uit de kelen huilen en de vuisten.
Waar pal de vrouwen wachten op bevel
en sidderen van ongeduld haar leên,
rukken de mannen aan, en schieten door
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de lucht weêrzijdsche speren, en het zwaard
slaat aan het zwaard in woeste strengeling
en drinkt de grond een gulzig bloed weldra.
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Doch, als twee sperwers vechtend om een duif:
weldra zijn twintig sperwers, en hun wiek
slaat door de lucht, die naedren het gevecht
en willen van de prooi haar deel; doch dra
vergeten is de prooi en lillend lijk:
de bek slaat aan den bek, een hel gekijf
door-krijt de lucht, waar nieuwe sperwers zijn
en twintigtallen die bij harde wiek
ploffen in 't klapperen der wieken, en
een borst gaat open-rijten en een kop
doorboort een kop, en klaauwen kraauwen door
een smartlijk vleesch dat kloppend bloedt.
- Maar plots
door-klieft de lucht een goed-gekeilde steen,
terwijl een nieuwe steen de lucht door-keilt.
En zie: 't gevecht der sperwers slaat uiteen;
een groote vlucht slaat donker van gewiek
den hemel tegen en bevlekt de zon:
aldus sloeg fel een manne-stem, en sloeg
een vrouwe-stemme door het zindrend licht,
en, vóor verbazing had hun hart bewoond,
stoven uiteen Achajers en Trojanen...
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Want uit zijn vert zag Achilleus den strijd
en onwil zwol aan de aedren van zijn hals.
- ‘Houdt!’, roept zijn stemme, en heel de hemel huilt
en ieder heeft Achilleus' stem herkend.
‘Achilleus!’ mompelt siddrend mond aan mond.
Doch, waar ze 't hoort, roept uit haar helste stem
Penthesileia: ‘Houdt!’, en vreugde klopt
binnen haar hellem als een vlugge klok.
De legers scheiden. Ledig ligt het kamp
in 't oog der zon die glad haar stralen strijkt.
- Dan, in het effen licht der zonne, naêrt
Achilleus thans, en rechte zit te paard
op traag het witte paard dat nekke-neigt.
Doch naêrt aan de andre zij op 't zwarte paard
dat schichtig briescht en schudt de zware maan
Penthesileia, en de helm bedekt
haar aangezicht gelijk een streng geheim...
Zij staan elkander tegenover, en
geen van beiden die beweegt, noch spreekt.
Zij wachten eene lange wijle, en stilt
beglijdt Achilleus en zijn witten stand;
en stilte kleedt Penthesileia, daar
ze staat in donkerte. En de hooge zon
staat tusschen beiden aan den knoop der lucht.
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Doch woede trilt allengs Achilleus door.
Hij heft de lange schaduw van zijn lans
in zijne vuist op hoogte van zijn oog
zóo dat haar spits wordt als een derde blik.
Hij wacht, hij mikt, en daevrend gaat de schicht
Penthesileia tegen, die niet roert.
Doch klavert aan den ongezienen wand
van 't licht haar paard, en steigert, en de speer
gaat recht en vast hem in de dubble borst
ontrillend-diepe kwetsen, en het paard
zinkt op zijn knieën, en een gulpe bloeds
zwelt uit zijn borst als uit een offer-veers...
Penthesileia blijft ten zadel staan.
Haar voeten in het dicht-omschoeiënd leêr
staan vast ten grond. De hooge paarden-rug
schraagt haren rug. Ook zíj nu heft de lans
hoog boven 't hoofd, en 't is een ster die staat
boven den helm en effen hellem-staart.
Heur lanse zingt haar ronde lijne; een licht
door-reist de lucht naar Achilleus' gezicht;
en deze en roert, maar voelt ineens de koelt
van 't ijzer dat zijn naakten hals beglijdt.
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Zij slaat haar been over den rug van 't paard
dat zakt ineen met óndoorjaagden balg.
En ook Achilleus stijgt van 't hooge paard,
en beiden naedren matelijk elkaêr,
tot waar ze staan vóor hunne beesten.
Dan
omvat Achilleus de' andren pijl. Hij weegt
in zijne hand doorwegend zijn gewicht;
hij ziet zijn lengte en tast bij glibber-duim
de sneê van 't ijzer, en zijn hand-palm tast
den punt die maagdlijk is van scherpte. - En zij,
Penthesileia ziet hem: hij is schoon,
de blanke Achilleus die de waepnen proeft.
Haar nieuwe spies hangt aan haar kleine hand.
Zij denkt niet, dan dat daar Achilleus staat
die neemt zijn tijd om haar opnieuw te slaan.
Thans velt hij weêr het wapen, en hij giet
zijn hoofd naar achtren, en zijn rechter-been
treedt aan, en in het kolder staat zijn buik.
Thans wiegt de speer boven zijn hoofd dat kijkt.
Al wiegend wikt hij waar hij treffen zal.
En waar zij de esschen spere naedren ziet,
en zwaar, en van haar reize goed bewust,
daar bukt ze 't hoofd, en in den haren bos
des hellems gaat het schot verloren en
't gewicht der speer rukt los haar helm, en zie:
ze staat, het aanzicht naakt, en bloost gelijk
een kind, Penthesileia...
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Zij staat, het aanzicht naakt als van een kind.
En hij, hij schrikt, 'of, plots-gereze', een maan
aan hem en in zijn aangezicht komt staan:
een spiegel waar hij zich verklaard in ziet;
zijn oogen, waar de zee haar licht in liet
en deze blikken, donker als de nacht;
zijn neus, nooit van een siddering door-voerd
en déze kleine neus, van aêm ontroerd;
zijn mond-hoek, als van bitterheid door-houwd
en hare lippen, als een bloeme ontvouwd.
Hij weet dat hij heel bleek moet zijn: zij bloost.
Zijn lokken schudt een woede; zij, ze koost
van lange vingeren het sluike haar
dat los-gewoeld en lenig daalt aan haar.
Hij meet zijn grootte en ziet haar kleinheid staan.
Hij heeft begrepen en ze heeft verstaan.
Zijn vuist omsluit zijn zwaard; en zij, ze ziet
in hare hand de tweede spies. Zijn heup
door-draaft het tarten van haar stillen stand.
Zij: hare spies ontvalt aan hare hand.
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Maar aan zijn zijde rijst een witte schim;
een witte glimmelach ontroert zijn oog;
een hand, en niemand ziet dat eene hand
zijn arm drukt, weegt vermanend aan zijn arm.
Hij voelt zich klein, maar plots voelt wêer gerecht
zijn lengte hij, gelijk de hooge plecht
van eene schuit rijst boven-aan de zee:
Patroklos heeft gesproken...
- En hij springt,
verwoed gelijk een woud-os, naar zijn doel,
dan rechts, dan links, dan om end'om zijn doel:
Penthesileia die niet wijken durft.
Zijn dij krimpt en ontspant van springen, licht
ontschiet het straffe zwaard dat keggen wigt
de lucht door en die schreit van elken slag.
Zijn hoofd draait als een zotte zonne, aldaar
zijne oogen blijven star op haar gericht
en op de onroerbaarheid van haar gezicht.
-‘Teef’, krijt zijn heesch-geschreeuwde mond.
Zij smoort
in hare keel de woede van een woord;
want nimmer heeft ze in hare borst gekend
de krenking die om haar waan-zinnig wendt
als van Achilleus. Maar gebroken is
in haar 't verweer...
- En hij, hij weet het wel;
hij weet dat nimmer zij zijn drift weêrstaat:
zijn laffe vijandin die hem bemint;
hij weet ze tammer dan het offer-lam,
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zij, Ares' dochter. En zijn wild geweld
rijst als de berg-stroom in het lent-gekrui.
Hij springt aan hare kele, kraakt haar nek,
stompt aan de huid van haren kin zijn vuist,
ploft in haar keel de breede en scherpe kling,
rukt uit haar keel de klinge, rood als goud.
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Geen zucht is aan haar mond geweest, dan de aêm,
die heet blaast haar gelaat, van Achilleus.
Zóo zacht is zij gezonken in het zand
dat zelfs geen klank aan hare waepnen was.
Doch hij is nêergeploft alover haar;
zijn neus blaast aan haar naauw-verbleekt gelaat;
zijn blik door-blaakt haar ongesloten oog;
zijn vuist betast haar vuisten...
- En hij rijst
en nieuwe zon is aan zijn scheen-plaat. Breed
welft aan zijn goed-doorstroomde borst de lucht.
Heeft schrik bevangen ieders beenen, en
het rijke bloed der maagd hun mond gedroogd:
de mannen willen naderen ter hulp.
Maar éen gebaar van zijn gerechte hand,
éen wenden van zijn hoofd is klaar bedied
dat alle hulp hem last en toorn moet zijn.
En waar zij merken hoe hij bleeker werd
binnen zijn oogen en aan beide wang,
en hoe geen bloed zijn mond te bloeiën maakt,
dan wordt het of zijn zege rampe was,
en gaan Achajers en Trojanen elk
huns weegs, en rouw is hun beider borst.
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En als Achilleus is alléen met haar,
Penthesileia, van zijn hand vermoord,
dan bukt hij, en met teêre zorge torst
hij 't warme lijk op zijne schoudren.
Traag
gaat hij zijn verre tente tegen. Zacht
schraagt achter-aan 't bejammrens-waardig hoofd
zijn hand, en vlijt de dij zijne andre hand.
Hij schrijdt. Het glazen zand kraakt aan zijn zool,
maar geen geluid dat siddert in de lucht.
Hij nadert, waar de hooge graf-terp rijst
van zijn Patroklos. Maar hij aarzelt niet:
hij legt zijn last over Patroklos' graf,
Penthesileia, en die vrouwlijk geurt.
Hij kijkt met langen blik hare oogen in
en sluit hare oogen met een zachten duim.
Hij haalt haar kleed over haar naakte leên.
Hij breidt heur haar over de keelen wond.
En dan - zinkt hij ter knieën, en een vloed
van tranen rijst, en snikken gaat de lucht
van de overdaad der tranen...
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1912
Heilig voorjaar dat * * *
ontvunst het vuur in mijne vuisten
ontsteekt het vuur in mijn * handen,
maar neen: het eindeloos geluk alleen te zijn
Gij huilt mijne ijlte toe, gij huilt dewijl de lent
mij * * * * * * *
********
* * * * * * * schendt
Dit is de dorre hand, de dor-geworden hand.
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1914
dat ik u niet en zie, als ware ik schor en blind
De winter broeit. Wij zijn de kruiken * *
Eenige en arme (God) * * * *
oneindig-zoete klaart, de melkweg van den *
zwarte afgrond van uw onschuld
Gij die me koel omringt met maagdelijke zorgen
en groen is als het gras en recht is als het gras
uw jeugdig haar
Gij zijt gelijk het vuur dat schroeit en niet en lijdt
o gij, wier ziel is als een krater en een kruike
die zoene-lesschend zijgt wijl ge eigen leven zengt
maar * * * * * ruike
en zich aan 't norsche vuur het moedig water mengt
En 't ongeschapen schoon dat nimmer wordt geschapen
dat in mijn dorren boezem slaapt
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Ik min de schoonheid niet: ik min alleen me-zelf
Neen ik en min de schoonheid niet; ik min alleen
dit loom maar luide lijf
en waar de dichter zon, die heilig is *
en wreed * * * * *
de jeugd die * door het toegegroeide woud
de vrije bane hieuw naar de' onbeperkten morgen
Neen, ik en ben niet meer die leefde van de dagen
van 't lichten van een lach, van 't huivren om een vrage
maar die om neus en mond verzaken 's trots gegrift,
den kopp'gen kommer draagt van de ongebruikten
drift
Ik weet mijn plaats niet meer, noch onder de gezalfden
noch bij de nijd'gen die de geniep'ge nood * beet
noch waar de dichter zon, noch waar de koeiën kalfden
noch in de oneindigheid die woelt en 't niet en weet
De ontberende die boet in bidden en in beiden
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een boordevol van leed om ongebruikten drift
Ik heb het boek gekend der omgekeerde kimmen
En van den milden dauw haars woords te voelen drenken
den harden bodem van zijn heete schuchterheid
Ze is leelijk als een straf en even ongenadig
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1915
Ik draag u alles op, mijn wrok zelfs en mijn haat
* * * maar gij en zult niet weten
wat mijne * liefde in het gezicht u slaat
*******
want zoo zij heeft getrild in hare weeke deelen
En met een zoete zorg om zoenen en begeeren
Zet zij haar voeten neêr

Zinnebeeldige Colloquia
‘Rosse Bidoe!
‘Rosse kater
Spring in 't water
Spring in de assche
De hond zal bassen!
naar de eischen van mijn bloed en 't woeden van mijn brein
kom meê; de dag gaat deemstrend dauwen
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1916
Ik ben, die nimmer ondergaat.
Ik ben de zon, die stille staat
In 't midden van * *
Feesten van goud en van smaragd,
weelde die weent maar leed dat lacht
**
De vrouw is altijd ziek, de vrouw is altijd goed
*******
En g'hebt altijd de vrees en de aandacht van haar bloed.
Een zoete regen viel: nu geuren alle kruiden
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1917
De meren zijn slechts aan de oppervlakte blauw.
De zelf-geschapen troost van 't schoone lied
Als uw geween mij van het zweet zal wasschen
dost de * * * dood *
Als kilte van het lijk zal * * lasschen
heetste vlam
o Nimmer-zatte ziekte van 't Getal
Ik weet dat niets mij dieper stemt dan rozen.
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* * * zou * * branden
een klaarder zon in mijn doorschenen handen
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1918
Doch, waar de trane brandt ten krater zijner oogen
* * * * * * mededoogen
* * * * * * grijns
* * * * * vlekken wijns
* * de lucht van mispel operment
Ze is geboren in den regen
Geen afgrond werd erkend vóor ik hem had beschenen (Lucifer's wrok)

Goddelijke Woorden
Draag de dag: hij zal u leeren
hoe uit lijden liefde groeit;
aan het ijzer van de speren
rijst de nieuwe tijd, die gloeit.
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1919
Ik weet: gij draagt in u de koortsen en den dood
* * * * * * * schoot
Er zal maar ééne zijn, en gij, ge zult ze wezen
De Hemel rolt alover de open weiden
Gerezen uit den pap der slappe en sloome drabben,
glanst als opalen op het vlak der vijvren - sluik
na lui geschommel van de peerlemoeren schabben, het lijk der visschen en de ovalen van hun buik.
Waar de Dood graast over de akkers
Wat het Leven heeft geveld:
al wat * * aan wakkers
en aan edels heeft geteld.
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Sluit op de eenig-waarde wake,
oogen, uwe glanzen toe

Gorgô
Gesneden uit de hardste en vlammenrijkste steenen,
Maar afgesleten-blind van weenen
Vaarwel. De zang is uit. Ons blijft alleen nog over,
mij * * * u * * peis
Ga, kind, gelijk ik ga. Ter laving van de reis
blanken de vruchten in het hangend avond-loover
mijn weemoed, neem 't gelaat der wilde maskers aan
die * * * * de ijlt *
* * * * * * der feesten
* * * * * * beesten
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Doode karpers
Bezie ze, o mijne ziel: van uit de diepste drabben
* * * * peerlemoeren schabben
* * * * hun peerlemoeren buik
Ik zoek het levende geluk
dat grijpt * mijn gorgel
dat nijp den stik-dood in mijn gorgel
al maal 'k * de kruk
van een armzalig orgel
Ik maal
Toch zit me * * na
gelijk een bende * honden
het hoop van heete wonden
Mijne oogen hebben u geschapen
IJl hoofd dat blankt in bolle wanden,
gelijk een dageraad
oogen die zwarte spheren zijt
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Gij komt terug, mijn broer, van uit de groote stad.
Gij die getogen waart uit de aarde der spelonken
gij hebt gedanst, verwoed, in 't sparkelen der vonken
en zat van sappen, zijt van vuren zat
gij, sappen-zatte, keert, en thans van vuren zat
Thans, 't kleed * * * bespat
het hoofd ijl * * * dronken
zit gij * * * * gezonken
ten haarde waar * * uw verlangen zat
De Man die nimmer baren zal, de Man die plengt
onachtzaam leven dat daevrend de Vrouw doorzengt
en * * * * * * *
hij baart vandaag de daad en de vaderlandsliefde
De jeugd verbloeit. Zal zij tot vrucht gedijen
die sappig zwelt ofwel tot steen verhardt?
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Ares
Wij dichters die den wil der wereld in ons droegen
zoo de aarde alle vruchten in haar schoot
ons werd de vrucht in 't ingewand gedood.
Gij hebt te elken stappe uw platte voet geplant
op land aan land
Gij geeft mij bloemen en ringen,
- gij zijt zoo ver van mij.
Wat vragen? wat bedingen?
Gij geeft mij bloemen en ringen
mijn hart van goud en git
Gij zijt mijn huis; gij zijt de heiligste erve;
gij zijt de tafel en gij zijt het bed
De lampe gij die bij * * sterven
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'k Verlaat me-zelf over den keien weg
die 'k onder mijne bloed'ge voeten leg
ik timmer hem uit mijne heetste plagen
den edik van mijn twijfel en mijn vragen
Zij bouwden aan hun graf in 't oord van hunne weelde
ik heb mijn leven gebouwd aan mijn smart
Wek het licht, dat naast de sponde
op de * * * wacht
* * * * zonde
* * * * lacht
nauwlijks liefde * *
of de afgrond * *
Verkleurd, verkleurd, en eindelijk verbeurd
o zoomren en 't verbittren van uw geuren
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Een vlucht van spreeuwen wijlt op klapperende wieken
in 't gelend loover van * * een boom
o Bed der Eenzaamheid, * * gedoken
* * * * en alle daen gebroken
die binden aan de daad of leiden naar de dood,
- ik zink, ik zink * * genake
* * * * in de eindelooze wake
in de afgrond van een God
Ik voer het leven in uw flanken
ik voer den dood in uwen geest
Gij?
de vrage van een schrik'lijke ijlt
Leven, mijn vriend, ik heb u niet van noode,
ik pluk de druiven uit uw luie hand,
die zwaar en koel * * geboden
maar wend mijn aangezicht ten andren kant
mijn aangezicht, ten doode
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Tusschen mijn borsten krult de ruige vacht
die mij verbindt aan mijne wilde vaedren
en * * bloed * in mijn aedren
dat kruipt in vreeze en dat van liefde lacht
Het leven schreit tusschen ons beiden
gelijk een bij
* * * * zijde
* zij
Keer ik terug? terwijl' k ter middag-stede
een effne kim bewoon
keer ik terug ter spelonken van 't verleden
van mica schoon
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1920

Kerstdag, 25 December 1920
Ei, wie vandaag geboren is,
wie zal er hem bezorgen?
Ik heb wat brood, ik heb wat visch
En 'k heb den dag van morgen
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Ik ben de korrel zand die 't oog verblindt des Lots
Mijnheerke van Halewijne,
Mijnheerke van Sint Marcoen (ja, koen!)
Wij hebben geen lieflijk kwijnen:
wij hebben God vandoen
Wij hebben * * *
tot eigen * verderf (ja, derf!)
Mijnheer van duizend vlekken
Mijnheer van Halewijn
Wij zullen samen trekken
naar Dood, onzen kozijn.
Gij hebt geweldig durven
Ik heb niet meer dan derven
al zwelg ik in versterven,
Wij zullen deze reis niet doen
De deken is dik; dicht is de schoen
ik heb verscheiden hoeden
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Ik ben de lens, die * *
Ik werp mijn schaduw af op God
Is het niet treurig dat we zijn
Gelijk een zak vol zieken wijn?
Gij zijt een mondvol onvernomen galmen
die huilt in de ijlt die niemand en doorziet
Laat me, o God, de spijt'ge weelde *
van uwe wees te mogen zijn
Ik zie een boom met bloemen
Ik zie de zee
En - wanneer God, God?
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God aan Zee
Zooals Gij streeft op 't heimelijke stroomen
van mijne ziele door mijn gistend bloed;
Zooals Gij ketst in genstren door de droomen
waarin mijn vleesch Uw flitsend oog ontmoet
Zooals Gij zengt de lippen mijner schande
Zooals Gij mijn verdooving komt doorbranden
met tinteling aan ingewand en handen
zoo zit Ge op zee, op deinzen en op branden
en licht door lucht die luid Gij gichlen doet
Zooals 'k U aan mijn wanhoop heb gemeten,
zooals gij vadem mijns verlangens zijt:
o God, zoo zie 'k U op de zee gezeten
en brandt Uw aêm door de adem van den tijd
haren * * * uiteengereten
* * * als wervlen van cometen
Zij ligge tafelglad vol zijden schijnen
ze ontrijze hoog en hol, en peerlemoert;
De hemel * * een gordijnen
die van Uw stemme * * roert
De schaduw klimt de klare bergen tegen.
Weldra mijn hoofd alleen, dat leeft.
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Ijs-nacht. De sterren staan versteend als diamanten
Het was de tijd dat alles was voldongen.
Geen bronnen meer die sprongen
van uit de aard den hemel toe.
Aarde en hemel veren toe
Geen pijl, uit mensch in God gedrongen
Geen straal, geen pijl
uit Godes stem, ter menschen zegening gezongen
Sprietig als 't zwarte gleufje van een spaarpot
beelden uw oogen om wat letter-gunst
Uw vette ziel in wit-katoenen kousen
Uw fletse ziel met hare navel-diept
De gulden draad die dag aan dag
tot een stramien te weven plag
waarop mijn vreugde of mijn verdriet

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

439
de teeknen stikten van een lied
Wat roode en groene bollen van
begoochlen die in * * dansen
als kaf * * * in wan

Aanwezigheid
Hij: Herkent ge mij?
Ik: Ik zie uw woord tot ijlt versterven
in zwarte holte van uw mond vol dodes verven.
Hij: Herkent ge mij?
Ik: Ik kende, ik kende u nooit.
Ik ben, die de oogen heb gesloten
der dooden, aan mijn zorg vertrouwd.
Ik dank u, God: ik heb genoten
van wat * * * rouwt
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Neen, 'k heb u niet verguisd, mijn liefde, noch vergeten:
ten mond geen bitterheid, in de ooge geen vaarwel.
en zie 'k mijn schaduw van een gulden haloo hel
als mijn verleden vóor mijn voeten uitgemeten?
Al gaat mijn dank naar wat ik vroeger hadd' gesmaad;
Ik zit naast U, als naast mijne arme zieke, o God;
zij ligt en slaapt. De spheren van haar geloken oogen
is met * nacht * * * overtogen
en strak haar lippe voor * * * lot
Thans valt een avond. Met gescheur van duizend schreeuwen
wuift uit de lucht gelijk een vlagge een vlucht van spreeuwen.
Armoe, 'k heb uw naam gebeten
met mijn tanden, in mijn vleesch.
Wie zijn kinderen als wees
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in de wereld heeft gesmeten,
en zijn vrouwe heeft gesleten
zonder vreugde als zonder vrees:
zie, hij draagt uw naam, gebeten
uit zijn tanden, in zijn vleesch
Baladijn die roode wonnen
en die groene wonne van
lief begoochlen, als een wan
vol van kaf en vol van zonne
dansen deed
Dansers, die als zotte zonnen
wiegel-wentlend om mij draait
Waar ik uit mijn moddren kele
luide zing mijn helden-lied
Dansers, die als dolle zonnen
waggel-wentlend om mij draait,
waar ik, leêg aan alle wonne
en gelijk een wan doorwaaid
* al zijn kaf verzaaid.
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o Sta me bij, waar 'k mij verlate
Komt aan me, -nu 'k me-zelf verlaat in de avond-vreê,
en aan den laatsten draad van 't lage zonne-dalen
als aan den gulden rand van een krystallen schale
de dunne mond van God de zoom bijt van de zee
Als door een harde deure van krystal
zie 'k mij van de wereld afgesloten
Gij hangt aan mij als zware trossen
beladen van den warmsten wijn
Als door een hoop van sintelen en scherven
(gaat God door mijn hart)
Wij zijn die, lijk een hoop van sintelen en scherven
aan 't oude vuur nog heet en scherp voor alle wond,
de beiden die * * het oog van god vond
om leerrijk * * * * te derven
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En de onafwendbaarheid dat steeds als nieuwe rozen
tot in mijn laat seizoen * * * bloeit
Gij staat in uwe bronzen kleêren
en achter 't masker van uw wil
Gij zijt in mijne diepte als in het hart der aard
het vuur * * * * hardt
En niemand ziet * * * klaart
en ieder * * * bleek en zwart
Uw haar is geel en groen gelijk de maan ten nachte
Verlangens-heet ter naakte tafel
waar nimmer 't brood gebroken wordt
te loor de liefde en hoop te tafel
en 't hart met bitterheid omgord
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De dag verwelkt. En als de schalen van mijne oogen
sluit elke roze hare bladen op haar geur
Gij hadt het mij gegeven.
gij hebt het mij ontrukt.
Thans voel ik 't lillend leven,
tusschen het schromend beven
der vingeren gedrukt
Gij die de blankheid mijner handen
doorrilt en recht tot vlammen maakt
Ik ben gelijk de visch die springt om weêr te domplen
In uwe kille waetren, God, en weêr uw water in
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Aan mijn broeder
Wij vragen niet naar uw geschoeide handen;
Wij vragen niet naar uw geschoren mond.
Dewijl ge lijdt, mijn broer, gaan sterke banden
van wie u zocht tot hij u vond
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De wind kletst om de huizen als
de mantel der ellende
* * * bijt in uw hals
* * bende
Ik wil geen zweep dan God. Wie kan mij beter slaan?
Bewerk den tuin die, kenend,
de dagen wacht, die weenend
van zoeten regen, vloe'n.
****
****
Een traan is als een zoen
Want niets zult gij nog drinken
dan schraperig bezinken:
verzaevling van uw dorst;
want niets zal u verzaden
dan korsten van gebraden
als van een eik ontschorscht.
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Maar eindlijk zult gij proeven
den edik van de droeven
gelijk een zoeten wijn.
Geen honig toch is milder
dan naar de bloemen wilder
en meest-vergiftigd zijn.
En strek mijn armen... als aan een kruis
Er is geen licht, o God, er is geen huis
Dewijl ge lijdt ben ik tot u gekomen,
mijn Broeder, die met uwe kille hand
weert uit uw oog het beeld van uwe droomen,
koelt aan uw hoofd * * brand
Het Daaglijksch Brood dat nimmer zal verzaden,
aan deze zee met haren zouten dronk...
U rijk te zijn, en blijven de gesmaadde
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Ik ben nog immer zuur van jaren
En mijn gelaat is maagdlijk groen;
Ik vrees de liefde en haar gevaren,
en blijf onwetend van den zoen
Ik breid mijne armen op de bréedte
waarop ge uw armen hebt gestrekt.
Zooals de sterren door den nacht
kunt gij mijn droom met vuur doorschrijven
Uw ringen zijn de zonneschijven
die hem omcirklen met hun pracht
Gij kunt niet zijn dan als een olie op de zee,
daar ze * * * * orkanen
* * * * * ken ik den vreê
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Ik heb U niet gevraagd, dat gij zoudt dansen
toen ik * * * een pijp
* * * * * mijne stanzen
die hongen in de lucht, als vruchten rijp
Thans zult gij * * waar ik zal zwijgen
* * * * * moet
* * * * * hijgen
en luistren bij het verig wachten in uw voet
Ik ben de drop der zee, de korrel in de zaevlen,
de letter, los van zin in 't midden van het Woord
* * * * * * kaevlen
* * * * * * gehoord
Maar geene zee die bloeit, waarin ik niet zou blinken
en geen woestijne deint dan waar mijn sterre rol
en God zal bij den mensch in vergeten verzinken
waar 'k van geen ronden mond zijn naam met klanken vol.
De deuren sluiten op den geur der rozen
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De zee slaat me aan uit haar gekeerde vleuglen
* * gekeend * van haar zout
Ik ben de menner die * aan teuglen
de paarden * * * * houd
Ik sta aan 't eind der wereld:
'k woon aan 't begin der zee, ja zee.
al zingen is vermereld:
ik zwijg het wereldwee,
hoezee!
ik rol, gezwolle' aan wee.
Dit leven vol van leugens,
dit leven aan geheimen zwaar
Gij hebt mijn droom vervuld met broeiïng, en deze oogen
die 'k niet meer weren kan en die me lijken blind.
Gij zijt * * * * hebt bedrogen
gelijk * * * * * een kind.
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Ik ben in dezen kroes gesmolten.
De delling waar mijn lichaam ligt
* * * * volte
* * * * licht
o gij de zieken en gezonden
die draaft uw droomen te gemoet:
de * * * * monden
van mijn veelvuldig-open wonden
verzeekren ruste mijnen voet
Ik voer mijn vriend ter laatste buurte
aldaar hij nu begraven ligt.
Ik sta ter hooze van de guurte
in 't harde en ijselijke vuur te
staren van 't nauw-ontwaakte licht
Weer van mij den beker, God,
Die de menschen bieden
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De Graanschop en de Spaan
Argumentum
Gesproken 't wekkend woord vóor de eindlijk-laatste reize
weert hij, met straf gebaar, voor 't eigen hart beducht,
zijn weeke moeder die zijn aangezicht bezucht,
Odusseus, hij, en heet Tiresias te rijzen
En uit een witte lucht die rijpt tot gulden lucht
boetseert de weel'ge dag het eêle beeld der wijzen,
waar bijen om zijn mond zijn honig-woord bewijzen
en om zijn zieners-hoofd een ronde vogel-vlucht
Hij spreekt:
Onrust'ge, gij, die hebt te zeekre rust gewonnen
thans zult ge gaan, met in uw schouderen den striem
en 't vol gewicht van uw getrouwen roeier-riem
Want daar en is geen dag, noch is geen jaar begonnen
Gij zijt de honger en de dorst,
geen laving en geen ate:
gelijk een drooge moeder-borst
have noch bate
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Maar ik ben zat van drank en spijs
al droog ik van verlangen
o, * * droef en wijs
een drooge borst te hangen
De honig die den korf ontvloeit
gaat in de zon vergeuren
zal liefde die in de oogen gloeit
tot God zich beuren
Maar mijne moeder heeft een schoot
*******
* * * * * * dood
De zon staat in mijn oog als in een waterstraal
Gij zijt al rijp genoeg. Reeds heeft uw zuurte een smaak
waarrond de bij, waarrond de kus ontwaak
Gij zijt mijn deel van God: gij brast mijn eeuwigheid
wanneer mijn adem vecht * * met uw branden
* * * * woorden in mijn handen
* * * * * bereidt
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De grove wijn der dood smookt mijne zinnen dronken
Steeds uitgezetten gloed van een beperkte dorst
De mensch is als de mensch. De vrouw en kent geen leed
dan om de ontgoochling van wat haar beminnen deed.
De man voedt tot der dood de brand van zijn verlangen
En beiden weten onder de * en in de vlam
wat zij het leven gave' en wat hun 't leven nam
daar hoog gelijk hun hoop blijven de sterren hangen
Mijn broer, gij zijt de man van spoele en van houweel
Gij leeft van vreugden nauw, gij leeft van moeite veel
en 'k ben, waardoor ge leeft in pijne der geschriften
En mijne pijne is niet dan 't reizen uwer klos
of 't ijle galmen van uw bijle door het bosch
maar gij smaakt in mijn zang de goddelijke giften
De mensch is als de mensch. Mijn zuster, ben ik niet
de vader van uw kind, waar 'k zinder in uw lied
uw moederlied dat aêmt op 't jagen van uw flanken
Nóg kneedt ge 't brood voor hem die u begeven heeft;
en zie, ik ben * * die eeuwig u begeeft
en die vanwege 't eigen leed u nooit zal danken
Ik ben als u 't geweld der steeds ontstelde daad
ik draag de duimen van den spijt op mijn gelaat

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

456
Er is geen meester dien ik niet beminnen kan
O vrouw, gij draagt de zon gescheiden op uw borst
Huil niet. Gij zijt te schoon. De nacht is de eeuwge dorst
En gij blijft wakker van uw bieden en uw beiden
Terwijl de man, die heeft zijn ambacht in zijn hand,
* * * * * * * brand
* * * * dan naar gevechten rijden
o man, o vrouw, ik ben als uw * kroost
dat in vreugde of * * * * bloost
Ik en gij, - en tusschen beiden
aan ons zelven te verscheiden
Och de goddelijke hallen
zwijgen, tot wij wakker zijn
Wat is me 't uur zoolang 'k u niet ontmoet
Ik ben de zee binnen de harde dijken
gevangen. En de vloed doorstuwt den vloed
en 'k zie het water in het water wijken
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Ik ben het witte niet in 't zwarte niet;
geen hoop, geen angst, maar 't stille weten
dat * * in ruimte en tijd vergeten
een oog me blank maakt, daar 't me ziet
De wijn, de wijn heeft me in de stilt bevangen;
Thans ben ik in de wind-omgilde guurt
De kilte van den haard heeft wondere geneuchten
ik krimp in me zelf
ik krimp in de wereld
ik ben het wormpje dat nog alleen God kan vinden
o Wankelheid der onbekende booten,
IJlte der zee, ijlte van oog en ziel
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o Nacht die rolt om mij de kreisen door der sterren
Ik weet niet wat ik wil, ik weet niet wat me wacht
* * * * * * ontwerren
* * * * * * o nacht
Ik voer u door mijn bloed gelijk den laatsten dorst
De laatste regen is over mij gevallen
de wakheid en de geur der aarde
Geboren uit de pijnen eener vrouw
en sterven, 'dat een vrouw om u zou lijden
En steeds alleen te wezen in 't verbeiden
en wezenloos te worden in 't verscheiden
en geene vreugd te kennen, en geen rouw
Veelvuld'ge horizon, gij keert mijn stappen naar
steeds nieuwe * en zijn eindloosheden naêr
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Neen, het kan niet weze' dat
- ik, in 't eigen huis verloren dit zou wezen de oude stad
waar ik ben geboren.
De oude straat. Een vlugge hoek
Zweep van wind en vlagen.
- En ik ben me-zelven zoek,
bijster van mijn vragen
Ik wil zwieren aan het touw
van mijn weigren en mijn rouw
Maar dat ik het eindpunt kenne
o, blijf niet onbekend: ik moet de heraut wezen
Ik sidder: niemand is als gij de werklijkheid
En gij die u verduikt in teeknen velerhande,
Gij * vlekken op mijn onkuische hand
gij * * * * * in mijn bond
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Wimpren Gods: gij ziet de scheve
schaduw van mijn dagen schrij'n
Geef de rechtheid van mijn leven
dat ze * * haar schreven
schrijve naar uw * lijn
Heb me lief: 'k heb u gezuiverd
van uw schoone onnoodigheid
* * * * huivert
en niet weten durft, noch beidt
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Gij hebt mij laten scheppen uit het schot
van menschelijke sappen, o mijn God.
Thans weet ik * * * dat schieten
Danser die * * * *
Uwe huid * * kerven voelt
o God, gij meester der woestijnen
Neen, gij staat in 't zilvren kolder
* * * van uw schurft
De dans, de dans is de een'ge toover
die mij * * * * et
ik buig mij * * * over
als over een * * * bed
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Morgen zal 'k misschien ontwaken,
broedren in een kamer, licht
van de zon, van uw gezicht
en van 't blozen mijner kaken
Gij zijt u-zelven niet dan in uw vruchten.
Verloochen Uwe vrucht: zij valt, maar draagt
al wat ge * * * * luchten
* * * * * * zaagt
Horzel, gij trilt en ronkt om mijne onroerbaarheid;
uw vleuglen zijn een ring van licht rondom mijn duister.
Maar 'k voel mijn slaap ontwaakt in 't zindren van uw luister
gij die rondom mijn weer'ge loomt begeerte zijt
Een kind ligt in mijn arm, en slaapt
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Als omgekeerde vlerken
van groote, doode vooglen slaan
onder den dommel van * * zerken

Het geboortehuis van Guido Gezelle.
Hier is geboren hij die mij begraven zal.
Gij teekent aan den nacht uw hoofd gelijk een roze
De nacht is als de wijn die me in den nacht bevangt;
na 't woelen in de zwoelt het stralend-klaar begrijpen;
de * * gaan de harde bekers slijpen
ik ben * die * over de diept der glazen hangt.
Wat is mijn woord voor U? - De zee slaat àan de boorden
die * * * * * juicht.
Er is voor U geen Woord: er zijn alleen de woorden
Gij zijt het dorre zand dat alle zeeën zuigt
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Maar * * * * komt de zon,
* * Gij zult glinstren van mijn zout
Het rijzen van een jonge sterre
is 't beuren van een maagden-borst
De dag verwelkt. En als de schalen van mijne oogen
sluit elke roze hare bladen op haar geur.
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De zee slaat over zee en aan een dichte rije
kam over kam
Zoo komen dicht en hard * * ram
aan ram elkander over-rij'en.
Maar neen: dees * nacht is vlugger dan de keten
die haast'ge schepen meert:
mij halen de uren aan
de zekerheid vermeert
In lijste van gebindt, van ra
zal 'k weer geteekend staan
en de eeuwigheid een waan
Er is geen hand die gloeit tusschen mijn heete handen.
Al heb 'k aan liefde en zorg het * brood verdiend
dat knarst tusschen mijn tanden:
daar is geen een die zegt: ‘mijn lieve vriend’
Er is geen een die met een * krukke
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De weduwe heeft een linker-hand,
de bedelaar een rechter
Waar God zijn vingren heeft geopend
verschilt de zee van nacht tot dag
Gij draait om mij. Ik ben uw onroerbre naaf
Haar * * * * * schroeien
* * * * * * schaaf
* * * * * van in te gloeien
Ik leef hier met mijn wild konijn.
Wij zullen allen eender zijn
te leven in ons pijpen
* * * * * wijs
* * * * * ijs
ons nagelen te slijpen.
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Gij ziet de zee, mijn God, die wemelt in mijne oogen.
Het onweêr is geluwd dat traag, omlaag, omhoog,
ter hooge lucht uit laetre waeteren heeft gezogen
een regen-boog.
Gij ziet de zee mijn God die wemelt in mijne oogen:
nóg staat hun cirkel niet gebogen
in 't zeven-klarend licht van uw doorstarend oog
Gij zijt in mij; maar 'k heb u * gegeven
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1926
Ik zal u niet beminnen, Zee, dan om degenen
die mij verlosten van * * *
* van ieder, droom van allen, die den mijne
*uiven als * van * avond-pleinen:
hij deinst, hij deinst * * * verlaat
maar zie: ik draag den droom van allen op 't gelaat
De dag, het is de visch die blinkt als zilvren rozen
* * hij heeft den nacht der zee verlozen
Zijn bolle schittring welft uw ronde blikken in
* * * * * * * blozen
* * * * * * * bemin
Ik ben niet meer; ik ben een visch en zilvren rozen
* zie de dag verguldt van bloemen mijne handen
Wij voelen wel dat alles is verloren
En toch verwachten wij wat in den nacht
* * * * mag verwacht
en dat nochtans ons baatloos wordt beschoren
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o Gij metalen dag die gallemt van de zon.
Er is geen vliegje dat uw gulden wand zal raken
of * vlerk * zal doen ontwaken *
o Goede hovenier, o werkman die de muren
met * * * * * beslist
Een roze op deze zee 'lijk een krystallen roze.
En 't is een mond. Het uur is als een schoone mond.
Maar 't is de zoen der zee die zeeft als eene wond
door 't rag * * * * *
Ik zwem. Dees zoele waetren zijn de zee
die streelend mijne haren overschuiven
De haven dáár aan 't eind der menschen straten
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Leg naast mijn hoofd uw hoofd; leg aan mijn warmen schouder
over mijn rug * de kille kegge van uw kin
Uw blik is zwart en heet, de mijne bleek en kouder
Wij meten kim aan kim
De reeuwsche geur van 't zweet der vrouwen en der dieren
Hoe donker ben ik, God: hoe schittrend alle sterre
Doch waar zij donker zijn: hoe klaar mijn statig licht
o God!...
****
****
Gij zijt een zoete geur van hout
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Ik ruisch. Gij zijt, mijn vrienden, die mij horen
als eene zee * * * * *
* * * * * binnen den horen
naar 't is niet waar: ik ben de valsche werklijkheid
mijn angel zal uw hart doorbranden;
ik smaak de zoetheid van uw mond
De bloesem dien mijn mond besloot
is * * * * begeeren
ik druk er * * * *
misschien het teeken van zijn dood
Doch waar * * * wond
mijn angel * * * bete:
* * * te mogen weten
de zoetheid van haar heelen mond
Schaal van den nacht, die rust op de effen zee,
Gij draagt de vruchten-vracht van heel den hemel
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Ik heb u nooit verloren
En toch is 't iedren dag
of 'k, in uw licht herboren
u weder vinden mag
Ik ben gebouwd als eene stad:
'k loop in me-zelf verloren
Ik ben de zoon der dood, maar 'k ben die van zijne oogen
God zal * * van zijn * aangezicht
Ik eet, maar ik ruik niet: het is asch
Ik hoor, maar ik zie niet, en de klok is mijn hart
het huidsgevoel: vrouw met de vochtige lippen
En 't leven dat ik u ontstal
mijn moed...
o Poging zich terug te vinden
Ik heb gepoogd, mijzelf terug te vinden
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Want ik ben God geweest, en ik ben mensch
Maar aan wat mij te binden?
Beperking...
o maat van mijn oneindigheid
maar zelfs in God niet mijn beperking vind
Werelden schervelen: ik zie niet eens de nevelvlek die ze worden
Ik werp mijn kinderen in de wereld: zij geven mij niet eens leed
Ik draag in mij al de beelden
En 'k heb geen enkel beeld gezien
Het everzwijn ontsnapt zijn nest
Ik hou het tegen, omdat ik het niet zie

Aan Valéry
Verrijzenisse
Een duim de nek breekt van een rilde en * slang
Naakt, klaar en onbezwaard, maar * bevracht-gewisse
Vier ik vandaag * mijn * Verrijzenisse
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IJl in de zware kap, vol in het ongewisse
* * * * ik ben de pit
die voor alle eeuwigheid in zich geborgen
* * * * * zit
De maan valt neêr gelijk een geute melk in huis
Gevangen in den dag van gisteren naar morgen
benepen in de cel die klaar noch duister is
Houd ik * * * * geborgen
* * * * * luister is

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

477

1927
Uw jeugd heeft mij verzwaard, mijn leeftijd maakt u zwaarder,
o voorjaar
Waarom * * * wereld
* * * * zag
Gij zijt met vensters bepereld
die het teeken zijn van den dag
Ik heb geleefd in sapp'ge zompen
die mij genezen van mijn lijf

Ik in Apolloon
Wie wil van mij, dat ik me-zelf ontrijze?
Wie wil van mij, dat ik me-zelven prijze
in de bestendiging van een verhaal?
Ik ben * * gelijk een straal
In eene donkre kamer
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maar deuren open * ben ikleg opost
* * en van me-zelf verlost
Hoog op de hille, en zijne voeten plat
stond in het rood gezicht der bolle maan
Apolloon
Het lied verwekt de stilt, de stilte wekt het lied
o Niet dan in mijn schijn te zijn
gelijk de dag die 'k voel vol regen
Een lied. Een lied. Gelijk een schijn
diep in me-zelf te wegen.
Want nimmer zijn wij de bezochten
geen brood komt warmen onze hand
* * * * brochten
een korst aan mijnen tand
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Wij zullen God zóolang bebroeden
tot hij binnen ons warmte woelt

Lucifer
Neen, ik wil niet!
o Woeste Worstelaar!
Mijn licht te laten in de wonden die ik sla
De rozen en de zee, een vriend, het koele water,
de wijn ten nachte, en borg en bode van den droom
een vriend, * * het leven, goed en vroom
en de oogen van de liefde in Godes oogen, - later
En waar mijn hand ligt op uw hoofd
zindert uw hoofd onder mijn vingren
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Waardoor een donkre bij haar zware / zorgen zoemt
Open uw vlerk, o boom, waar duizend vlerken wonen
open de waaier uwer klaarte, nu de nacht
een nieuwen ochtend als een moeder tegen-lacht
een moede moeder die aan haar versleten konen
uwe waaiende aaiïng wacht
Gelukkig wie niet zagen en geloofden
De stad is vierkant boven onze hoofden.
Want al het aardsche verlangen
is in hemelsche hoop vergaan
Totdat de dag * genaakt
dat gij eveneens ontwaakt
glanzend en naakt
'k heb u naar deze klaart gebracht,
en gij zijt zwart, en sluit het oog
op dezen mond die eindlijk lacht
omdat hij loog
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Gij die nooit begrijpen zoudt
den dood die donker 't leven aait
gij huivert hier in 't zonne-zout
dat wielend waait
En gij zijt bang, aldaar ge ziet
hoe 'k uit * ontwaakt
de wilde en woel'ge droom me liet
wijd-oogend naakt
Maar gij
mijn lengte meet
ter diept van 't meer
ik schenk u wat ik verliet
de zwaarte die me aan de aarde hecht
mijn liefde om u
Vergeeft mij dat mijne eenzaamheid
u kleedt in de * van een rouw
gij twee die mijne kindren zijt
en gij, mijn vrouw
De tijd is mij vooruit geweest:
te lang gebleven in den poel
waar zwaddert en waar zweet het beest
raak ik thans doel
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En 'k laat u de juweelen na
een schitter-wâ
Ik zal u geven al wat ik heb
en als ik naakt zal staan
zult gij zien dat ik de schoonste ben
De dood is braaf vandaag - Rofflende trommen
Van dit doorstroomd geluid
Wat blijft er dan wat klanken
Maar van de stroomen...
Heb ik 't verdriet? Ik ben verdriet
En ik * * kennen me niet
* * * met luiz'ge gangen
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1928
Het schurft bedekt met zilver mijne handen
Zege, zege, alle speren
staan ter nieuwe zon gerecht
*****
zal ze vellen tot gevecht
Alle * * bronnen
zijn den vijand afgewonnen
en wij zien als * zonnen
elke lankspies beslecht
Mijn huis staat tusschen duin en zee. Ik voel mijn rug
beschoren * * * mijn oog vervloeit *
mijn * * * * * van zanden vlug
O was ik als dit huis
Ik huis in deze kuil daarin ik zit en zin
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kringen uit den gekeilden steen
vlam uit den kalmen kern van vuur
Ik wil mijn ziel niet kennen: zij vervreemdt.

Het onnoemelijk gedicht
Striem door mijn oog, o Godes zweep: ik zie!
Snijd horizontaal, o zwaluw
eene snede van 't heelal

Ontvangenis.
Maria zat en spon. Haar schoot
was in de kleêren blank en bloot
Ik ben het leven der gerijpte druiven
De schroeve Gods verlost mij in de kuit

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

485
Waar * * schuiven
Waar niet * * * kruit
Weldra genezen van de bronst der wonden:
Gekorven en gekookt, werd ik weldra
De klare dronk die door 't lijf gezonden
In de onbestendigheid des bloeds te lore ga
En gij, mijne reeds (verre) vreemde handen
die hebben als een verre bloem gebloeid
nog blijft gij in mijn innige uren branden
al heeft de * ze met schurft geschroeid
Ik schrijf dit laatste boek met mijn verderf
Ik weet het, Vader, en Uw warreme armen
zijn * * * * mijn erf
Ik sluit het boek op 't weigren van het lijf;
ik sluit het oog op schoonheids norsch negeeren
De bruid der oude heeren
is nijdig als de dood en stijf
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Bedrog is mijn gewijde wijn
Ik ben een tijd omringd geweest met oogen
De heete tijd is fel die schilfert de platanen
Al lange dat * * dijen
de scheê geslag van 't edel zwaard
geklotst van ebben en van tijen
ben ik wie niet meer vaart
Het zwaard te zijner scheê vermeert het lot der boeken
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Wat hebt gij nog een kaars vandoen?
Versnoer in 't duister uwen schoen;
leg 't water aan uw herte;
leg balsem aan uw navelbuik
warremte en koelte: word de struik
die streuvelt naar de verten.
Er gaat geen dag voorbij: gij zijt gelijk ik ben
Uw blik is wijd genoeg om wateren te stillen
uw oogen zijn te schoon om werklijkheid te zien
Uw borst is dubbel voor de palmen van een god
De gulden zon gegaerd aan uwe bolle billen
Is eene dubble zone * * *
En eene dubble borst voor pallemen van goden
is de adem die meet de gangen van de zee
Uw heupe die der zee haar kuipe won
En dubbel roert uw borst de handen van de goden
Uw heup bepaalt de zilvren kuipe van de zee
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De blinde die me leidt is heller dan de morgen
De wereld is een roos die dwerelt door de rozen
de lage zon die, laat en later
bekoelt de pruime van mijn mond
de dag die sterft in 't glanzend water
de wachtende oogen van mijn hond
verengd het huis om een verlangen
dat wijder was dan de avond wordt
en - geene vrucht is blijven hangen;
róod blijft de wingerd, en hij dort
Gebogen vlerk der trage duive
o brugge tusschen zon en blik,
vlucht * * * huive
en geene hoop meer, en geen snik
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1929
Zult denken met uwe oogen
****
****
uit uw gespannen tijd
Mistroost die 't al bedwingt: ik heb geen nek van ijzer
die * * * * * * dwingt;
maar * * * * * het is wijzer
voor zich den zang te ontvaên die voor een ander zingt.
Er is geen zang noch geen begeert, geen kreet noch scheure
wier adem als een waas Gods gevelen beslaat
Er is zelfs niet * * * *
de weelde van een eedler toon die hooger trilt
Geen raden die den muur der heemlen zal betasten
geen * * meet de mooglijkheid der masten
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Niet dateerbare fragmenten
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Ik heb mijn jeugd gekeeld en uwen trots geboden
o Roem.
Heur bloed is rood en fel der wonde ontvloden
in bittre beke, want * mijn nederig verdriet
miek dunner van zijn traag getraan den bloedgen vliet
die door mijn vingren droop en aan mijn naaglen draalde.
Mijn hoogmoed en mijn leed
en wiesch mijn leed, en brieuwde voor mijn trots daalde
* * * * * * * vinden
mijn loome vingren * * * ontbinden
Uw warrem haar
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Ben ik dan oud? - De kindren staken 't stoeien
waar ze mijn stap * * * *
maar, waar ze * * * * groeien
erkennen ze dat ik hun broeder ben.
Ben ik dan oud? - Nog huiveren de maagden
* * * * * verweer
al boog het leed dat mijne schoudren schraagde
mijn will'gen nek naar mildere aarde neer.
Nog wekt de brand van mijne broei'ge lippen
de angsten der vrouw, van allen zoen geschroeid;
nog is mijn blik de witte bloem der klippen
die ongenaakbaar lokt en eenzaam bloeit.
Al prijst voortaan het pleit der rijpre mannen
de zuivren adel van mijn zwaren oogst:
nog blijf ik uit den veilgen kreits gebannen
waar grijsaards zeetlen, 't nederigst en het hoogst
En de onschuld van de kindren
Neen, ik en ben niet oud. - Al zijn mijn oogen
* * * * * * schijn
o Bitterheid! ik word niet meer bedrogen
door vrees om vreugd of vreezige vreugde om pijn

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

495
Al zoude ik * * * * leeren
liefde * * * * om een glans:
ik * * * * * begeeren
mijn plaats ter rij van de eens-gesmaden dans
Wel woelt de koorts * in mijne handen
om * * * * leegt
maar geene brand is heller dan het branden
van mijn hart * * beweegt
Neen, neen, ik ben niet oud. - Maar...
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Kom gij dan...
Edele gave, o goddelijke last
Om deze golv'ge vensterruiten
waar heel 't azuur in perlemoert
gaan mijne droomen schuin als schuiten
op eene morgen-zee gevoerd.
Gij die 'k te zelden zie en die 'k te zeer bemin,
mijn edelste begeerte en schamelste gewin
Zij die hem * * * * onthielden
wier schaamte-zwoel begeer zijn zuiverheid bezielde
tot * * * * * *
Gij aan mijn disch verwacht als de edelste en schoonste,
liet onbetreên mijn woonste
liet hunkeren mijn hart
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Homeros Ilias
Proza-bewerking
MDCCCCX
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Inleidende nota
Er is, bij deze nieuwe vertaling-bij-deelen der Ilias, naar gestreefd, dit epos
toegankelijk te maken voor elken Nederlander, hoofdzakelijk voor dezen die, de
Grieksche taal onkundig, op gemakkelijke en bevattelijke wijze in kennis wenscht
te komen met een der eeuwige meesterstukken van de wereldliteratuur; ook voor
hem die, kent hij de taal en het werk wèl en op voldoende wijze, schrikt, bij zucht
om hergenieten in eene hemgeboden vertaling, voor het licht-vervelende van een
toch ál te lang, ál te verwikkeld verhaal, en 't overbodige van vele episodes, van
nuttelooze herhalingen, van bijzonderheden al te breed uitgesponnen voor een
modern lezer, die andere bekommeringen heeft en op andere gevoelens leeft dan
e

een bewoner van Hellas in de 9e, misschien 10 eeuw vóór onze jaartelling, tijd
waarop vermoedelijk de Homerische gedichten - of althans de Ilias - gemaakt en
1)
gezongen werden.

1)

Voor de chronologie der Ilias, zie: L a q u e s t i o n h o m é r i q u e a u d é b u t d u XXe
s i è c l e door M. C r o i s e t . (Revue des deux mondes, 1er Octobre 1907). Wie over het
ontstaansproces der Ilias meer wenscht te weten, wordt verwezen naar: C o m m e n t a
d û s e f o r m e r l ' I l i a d e , door P a u l G i r a r d . (Revue des Etudes grecques, 1902)
en naar de auteurs, in deze laatste studie aangehaald. Het spreekt van-zelf dat we, uit den
aard der zaak, slechts meer populair gestelde studies ter lezing aanbevelen.
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Want niemand loochent het: deze gedichten, en meer bepaald de Ilias, zijn zelfs
voor meer-vertrouwden dikwijls zwaar, langdradig en op vele plaatsen ongenietbaar.
Ook wien Homeros van op school of uit eigen studie reeds eenigermate bekend is,
zou vaak om meergenoeglijk herlezen een bloemlezing welkom zijn, waar een
beknopt samenvattende tekst het weggelatene vervangen zou, bloemlezing te
wenschelijker dus voor den gewonen, Homeros-onkundigen lezer, wil men dat hij
bekend kome met, dat hij geloove in deze blijvende schoonheid.
Het overtollige dus, aan feiten, uitweidingen en personnages, aan bijverhalen en
te zeer elkander gelijkende onderdeelen te weren, en alleen bewaren het
hoofdzakelijke en kenschetsende in grond en in beeld, aan stof en aan woord; geen
dor geraamte - ge begrijpt me - van het epos in behandeling, maar, uit de verwatering
van den Homerischen overvloed, de hoofdgebeurtenissen te redden, waar te
schitterender van blijken zal de kleur; zorgvuldig te bewaren, overigens ook uit het
verwezene, al wat de Homerische eigenaardigheid uitmaakt; en daartoe de uitgelezen
deelen dan verbinden, zoo goed dit gaan mag, door een korten, samenvattenden
eigen-tekst die, om onder het lezen den indruk van eenheid te geven, naar geest
als naar vorm, in rythmus en in klank, niet al te zeer van de vertaalde fragmenten
afwijkt: die kiesche taak heb
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ik aangedurfd, bemoedigd doordat anderen vóór mij dergelijken arbeid met grooten
uitslag tot een merkwaardig einde hebben gevoerd. Het boek ‘Homère’ van Maurice
Croiset, vóór jaren reeds in de verzameling der ‘Pages choisies des grands Ecrivains’
(Arm. Colin & Cie., Paris) verschenen, is immers naar nagenoeg-hetzelfde plan
opgevat, en was me bij mijn werk, zoo niet gebiedend meester, dan toch steun en
voorbeeld.
Een voorbeeld niet alleen als steun en bij 't schrijven: ook in het schikken van den
gedrukten tekst, zooals hij u hier geboden wordt: al het vertaalde met meer ruimte
tusschen letters, woorden en lijnen gezet, terwijl het als samenvatting toegevoegde,
m i j n tekst dus, dichter aaneen werd gesloten; zoodat iedereen licht bemerkt wat
1)
onverminkt vertolkt, en wat in meer gedrongen vorm naverhaald werd.
Dit voor hetgeen het boek naar inhoud en typographische schikking betreft. Enkele
woorden nog over opvatting en wijze van vertalen, tot beter begrip en, in zekere
mate, als rechtvaardiging van mijn werk.
Déze vertaling zal wel de beste wezen - en men leze hier Ludwig Fulda's uitmuntende
‘Kunst des Uebersetzers’ in zijn boek ‘Aus der Werkstatt’ (1904) op na - die, naar
tekst-beteekenis en naar karakter, naar inhoud en naar vorm, 't oorspronkelijke

1)

De als samenvatting toegevoegde tekst van K.v.d. Woestijne is in deze uitgave niet door
compacter druk, maar door een smaller bladspiegel kenbaar gemaakt. (Noot van de redactie)
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zóo nabijkomt, dat ze op den lezer denzelfden indruk als het oorspronkelijke maakt.
Eenerzijds beteekenis en inhoud; andererzijds karakter en vorm. Voor 't eerste:
wetenschappelijke taalkennis gevergd, voor het tweede artistieke smaak en
vaardigheid noodig; reproductieve arbeid dus, maar naast een goed deel
scheppende, h e r scheppende. Want het woordelijk overbrengen uit de eene taal
in eene andere maakt nog geen goede vertaling uit; de woorden van het
oorspronkelijke, is dit oorspronkelijke een kunstwerk, bieden nog iets anders dan
een redelijken zin aan; hunne onderlinge schikking, hun klank, de rythmus waar
hunne schakeling uit geboren is en die beter dan hun keus misschien hunne
emotioneele waarde bepaalt: zij ontwikkelen of suggereeren eene atmospheer,
eene stemming, eene hoogere zinnelijkheid, die den poëtischen rang, de poëtische
hoogte van het werk vaststellen en die de vertaler uit eigen spraak weêr te scheppen,
met de eigen klanken zijner eigen taal, opnieuw op te roepen, door eigen artistieke
vermogens te wekken heeft, wil zijn arbeid naar kunstwaarde die van zijn model
benaderen.
Een Nederlandsch vertaler van Homeros heeft zich dus niet alleen af te vragen:
welke gedachte wordt in dezen Griekschen volzin geuit, en welke Nederlandsche
woorden geven het best den zin dier gedachte weêr? Hij blijft zelfs beneden zijn
plicht, als hij zich met de vraag tevreden stelt, hoe of Homeros deze gedachte uit
zou hebben gesproken, indien hij een Nederlander der 20e eeuw ware geweest,
gewapend met de ‘woord-kunst’ onzer laatste jaren. Maar zich zelf moet hij tot

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

505
plicht stellen, doordrongen als hij is niet alleen van den inhoud, van de feitelijke, ik
zou haast zeggen wetenschappelijke beteekenis der Grieksche woorden, maar ook
van den rythmus die ze beheerscht, den klank die ze helder maakt of duister, de
ziel die uit hun complex ruwheid of zachtheid spreken laat; - zich zelf heeft hij te
gebieden, uit eigen taal en eigen wezen zelfde kracht en zelfde schoonheid, evenzeer
als zelfden zin en zelfde metaphoor na te vormen: een eender karakter dus naast
eendere bediedenis na te scheppen. En waar de indruk, door den Griekschen tekst
gewekt, aan plaatsing der woorden, keurigheid en bondigheid der uitdrukking,
mannelijke kracht van versgang en klankkoloriet, bij hem niet die van vloeiënden
taalbouw en preciese, schoolsche, effene syntaxis is; waar hier, - naar hij, de
vertolker, gevoelt, - in de beste deelen althans en behalve waar stopwerk die deelen
verbindt, drift over het woord regeert, en leven over de grammatica: daar heeft hij
zich minder te bekommeren, naar mijn oordeel, om de vormen, in de huidige
beschavings-phasis, van eigen taal, om de taalgebruiken in den mond of bij schrift
van zijne tijdgenooten, dan om wat hij zelf heeft ondergaan bij 't lezen van een
Grieksch epos der 9e of 10e eeuw vóór onze tijdrekening. En waar de tegenwoordige
toestand van het Nederlandsch, in de beschaafde - voor ons doel, misschien té
beschaafde - vormen, in de beleefde vormelijkheid van heden, niet volstaat voor
hetgeen hij aldus te bereiken heeft, daar moet hem in de taalbehandeling eene
vrijheid worden gelaten die - zijn tekst goed begrijpelijk, mits een geringe inspanning
bij den
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lezer - zijne vertaling alleen ten goede kan komen.
Want, niet waar - en het is een nieuw argument tot angstvallige getrouwheid - al
valt het niet te betwijfelen dat de tijdgenooten van Homeros andere indrukken van
de Ilias ontvangen zullen hebben dan wij, ons doel kan toch geen ander zijn, dan
eigen indruk zoo sterk, zoo krachtig mogelijk uit te beelden. Wij zijn geene Hellenen
uit de 9e eeuw v.C. En zelfs dát zal aan onze vertaling noodzakelijk een ander
karakter geven, zal mij, vertaler, hoogere plichten opleggen, dan als ik het werk van
een tijdgenoot in mijne taal zou hebben weêr te geven. - Want in mij rijst onwillekeurig
op, dat een innig verband bestaat tusschen een Franschman, tot de mannenjaren
gekomen in den aanvang der 20e eeuw, en een Nederlander van gelijken leeftijd;
dat ze onder gelijkwaardige kultuur, evenwijdige, zoo niet geheel-dezelfde, begrippen
zullen hebben; dat er in hunne levenswijze weinig verschil zal bestaan, en geen
verschil dat niet onmiddellijk begrijpelijk of natuurlijk, dat buitengemeen
verrassend-opmerkelijk zou zijn; dat hoe verschillend ze van stand of aard mochten
wezen, de gelijke tijdsomstandigheden ze bindt tot allicht elkander-aanvullende
vertegenwoordigers van een bepaald beschavingsstadium. En krijg ik een boek van
zulk een tijdgenoot te vertalen, dan zal ik misschien wel last hebben van sommige
volkseigenaardigheden, van sommige bijzonderheden in zeden en opvattingen: een
deel toch, het deel van het gemeengoed, het deel dat der aanvangende 20e eeuw
behoort, zal van zelf uit mijne vertolking als uit het oorspronkelijke spreken, zonder
dat ik er mij moeite
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om te geven heb; en het verschil tusschen zulke eene vertaling en eene vertaling
van Homeros zal even groot zijn, in hetgeen door den tekst van mij wordt geëischt
en in de gevolgen van mijn arbeid, als het verschil tusschen de vertaling die een
Perzisch tijdgenoot der homerische zangers - gesteld dat zeden en gebruiken, zoo
niet gelijk, dan toch wederzijds goed gekend zouden geweest zijn - van de Ilias
maken zou, en die welke ik er hier van lever. Want de Perziër zou zijne taal alleen
hebben dienstig te maken voor andere, maar gelijkaardige, althans gelijktijdige
toestanden, begrippen en gevoelens; hij heeft alleen den dichter onder de zijnen te
brengen en deze zal de huisgenooten niets verhalen dan hetgeen zij op zijn minst
vermoedden, en dat ze alleen verwonderen zal naarmate het afwijkt van wat op dat
tijdstip bij Perziërs als bij Hellenen normaal was. Maar den modernen vertaler is het
om meer te doen; want de aanpassing van zijne lezers op hetgeen in deze poëzie
wordt verhaald, vergt heel wat meer moeite. We worden in een tijd verplaatst, die
bijna dertig eeuwen van den onzen ligt; de zeden van nu komen geenszins meer
met die der Achajers om Ilios overeen; onze moreele opvattingen zijn heel wat
verschillend geworden; ons zintuigelijk en geestelijk leven houdt nog slechts zeer
gering verband met dat van de homerische helden. Dat dit van lieverleê voor den
vertaler andere plichten dan bij tijdgenootelijk werk oplegt, spreekt van zelf. Hij heeft
niet te ‘acclimatiseeren,’ om het woord van Fulda te gebruiken, de misschien vreemde
maar gelijktijdige begrippen niet om te zetten in eigen gedachten, niet
wellicht-vreemde
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maar gelijkaardige toestanden als van zelf op eigene toe te passen; hij heeft te
‘koloniseeren’ veeleer, zijne lezers te leiden naar het land van den dichter, ons
vertrouwd te maken met de verplaatsing naar tijd en ruimte, in een wereld waar alle
omstandigheden van gescheiden zijn: Homeros dus niet te vernederlandschen in
den zin van: Homeros tot een Nederlander der 20e eeuw om te scheppen, maar:
ons, Nederlanders van de 20e eeuw, voor zoover het gaat, door onze voorstellingen
mee te doen leven met de Hellenen der 9e eeuw voor Christus. En dàt bepaalt in
welke mate hij zijn vaardigheid te gebruiken heeft aan scherpe en vinnige weêrgave
van, aan onmiddellijke woord- en wending-getrouwheid nopens den oorspronkelijken
tekst.
Het kan, bij zulke opvatting van mijne taak, verwonderen, dat ik het Grieksche
vers in Nederlandsch p r o z a heb verkozen om te zetten. Mijn antwoord hierop,
hoe ook bevreemdend, is, dat ik het weêr getrouwheidshalve deed. Want afgezien
van het feit, dat het gezongene, althans in toon gedeclameerde vers der Hellenen,
ook bij gelijke metrische bewerking, uit der aard verschilt van het Nederlandsche,
gelezene, brengt de opgelegde versvorm moeilijkheden meê die den te vertalen
tekst noodzakelijk ten schade komen; terwijl overigens klank en rythmus in het proza
kunnen behouden worden, ook buiten den strengen dwang der zes opeenvolgende
daktulen. Een meer speciaal bezwaar lag hierin, dat hier slechts eene
vertaling-bij-deelen geboden wordt, en dat het samenvattende tusschenwerk in
hexameters te schrijven, me eerder verwaand, behalve zeer lastig en gevaarlijk
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voorkwam. Zoo verkoos ik, het proza, dat ik uit het Grieksche vers spon, zoo goed
het ging in zelfden rythmus te behouden, er bij bedenkend niet te min, dat al te
gelijkmatig-huppelend proza een bron van verveling en verkeerd-begrijpen is, waar
het vernemen van den matelijken dreun des woords den geest kan beletten er den
zin van te vatten. Ik trachtte dus hierin reeds naar getrouwheid, waar de
gedachtengang in zijn uiterlijk verschijnen, d.i. de gang der volzinnen, binnen de
grenzen van mijn vermogen nagevolgd en bewaard bleef. Ik durf hetzelfde te zeggen
voor de innerlijke dracht dier gedachten; acht hier echter, tot beter begrip van heel
dit boekje, eenige opmerkingen over de Homerische aesthetika niet overbodig: zij
zullen veel verklaren van wat ik, weêr om der nauwgezetheid wille, niet dacht te
moeten verzachten, zoo 't de meeste vertalers kieschkeurig plegen te doen.
Men merke allereerst op dat een afstand van plusminus vijf eeuwen het echte
bloeitijdperk, de eigenlijke klassieke periode van de Grieksche literatuur scheidt van
het tijdperk der gedichten-reeks, die men, tot op het oogenblik dat Wolf, op het einde
der achttiende eeuw, ze niet aan een enkel, maar aan onderscheiden dichters terug
1)
gaf, aan een problematieken Homeros toeschreef. Zonder op philologische
bijzonderheden in te gaan, zal ik zeggen, - tot betere aanduiding

1)

Zie hiervoor weêr de samenvatting en de discussie der vraag in de hierboven aangehaalde
studie van Maurice Croiset in ‘La Revue des deux Mondes,’ en in die van Paul Girard.
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van hetgeen ik meer bepaald in aesthetisch opzicht bedoel - de afstand tusschen
1)
de leeuwen der Mykenische poort en het beeldhouwwerk van Phidias; of, om een
voorbeeld uit onze streken te nemen, meer tijd dan er tusschen Maerlant en Vondel
ligt. Het is eene eerste fout der meeste interpretators dat ze, misschien door
onwillekeurige analogie met de Latijnsche klassieke literatuur die in haar geheel
binnen niet meer dan twee eeuwen besloten ligt, die lange spanne tijds over het
hoofd zien, en Homeros - wij blijven hem, gemakshalve, aldus noemen - vertalen,
gelijk ze Sophokles in hunne taal overzetten, en den lezer

1)

Ik geloof niet dat dit voorbeeld te gewaagd is, in de vergelijking die het aanvoert. Op de
voortreffelijkheid van Aziatische kunst in handwerk en versiering, - en die van Mykene is
oorspronkelijk Aziatisch - wordt in de Ilias herhaald gewezen. Wij weten daarenboven uit
Helbig: D a s H o m e r i s c h e E p o s a u s d e n D e n k m ä l e r n e r l a ü t e r t (Leipzig,
Teubner, 1887), hoe de plastische voorstellingen uit de Ilias met Mykenische overeenstemmen.
En, na aangenomen te hebben dat beeldhouwkunst een later stadium van artistieke
ontwikkeling uitmaakt, en tevens vastgesteld dat de Mykenische leeuwen waarschijnlijk een
paar eeuwen jonger zijn dan de Ilias: tijdgenooten van Phidias, die de Ilias pas sedert eene
eeuw in haar geheel kenden, van toen af als kunstwerk waardeerden, en er eigen oudheid
en overlevering in genoten, zich gemakkelijk van de Homerische tijden een beeld moeten
hebben gevormd, dat overeen moet stemmen, ongeveer, met het, eveneens karaktervolle
eerder dan vormvolmaakte, beeld der Mykenische bouwkunst, gelijk gedeeltelijk Schliemann
ze openbaarde, en die zoozeer verschilt van het beeld- en drijfwerk, te Hissarlik (oud Ilios)
opgegraven, evengoed als de Homerische helden in grootsche, Aziatische schoonheid
verschillen van hunne wezenlijke modellen, zooals ze vermoedelijk in levenden lijve zullen
geweest zijn.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

511
op die wijze niet merken laten dat de oude volkssagen der homerische rhapsoden
op minder verfijnde wijze toestanden schilderen, die niet meer, of beter: minder
gemeens hebben met de zeden van het Athene der 5e eeuw vóor J.Chr., dan de
opkomst der Gemeenten in ons land met de bloeiende beschaving onder de
Republiek der Vereenigde Provinciën. Dit is eerste reden en plicht voor den vertolker,
zich niet tot verzachten, temperen, verfijnen, vernobelen te laten verleiden.
Eene tweede reden ligt in de nog zeer grove zintuigelijke vermogens der
homerische helden, bron van hunne brutale psychologie, uitlegging van eene nog
rudimentaire aesthetiek. Deze helden zien, hooren, gevoelen niet beter dan,
hedendaags, weinig-ontwikkelde kinderen van onbeschaafde ouders. De kleuren
onderscheiden zij, allereerst en haast uitsluitend, niet dan in schitterende, blanke,
en doffe, duistere. Dat schitterende slaat niet alleen op wat wit is: al wat gelukkig
stemt, wat klaar en aangenaam is, gaat onder hetzelfde epitheton; het woord dat
er voor gebruikt wordt stamt van een werkwoord af dat beteekent: den blik vestigen.
Zoo worden de armen van Hera met een zelfde adjectief omschreven als b.v. de
lente: aanwijzing van het feit dat niet een bepaalde kleur of werkelijkheid, maar een
bepaalde indruk of schijn wordt bedoeld, en dat het niet op schakeeringen aankomt.
Zien we overigens niet dat de Grieksche naam van den wolf hoogstwaarschijnlijk
verband houdt met het woord, dat men gewoonlijk door ‘wit’ vertaalt? Een bewijs
dat meer op den glans der huid van dit
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dier dan op hare bepaalde kleur wordt gelet. - Hetzelfde voor het woord, dat ‘zwart’
wil zeggen. Niet alleen het pik: ook de nacht, de asch, het staal, het bloed, de wijn
worden met een zelfde woord nader beschreven; zoodat het weêr veel meer het
duistere, donkere, dan het bepaald-zwarte wil aan duiden. Niettemin worden
echt-zwarte wenkbrauwen ‘staalblauw’ genoemd, en heet de zee ‘wijnkleurig’ te
zijn, versierd met purperen baren; nooit noemt men ze blauw of groen: een
aanduiding voor het weinigbepaalde in de beteekenis der kleurennamen. Dezelfde
wijn is overigens nu zwart, dan rood; ook de schepen. Van Odusseus, die
waarschijnlijk een groot sterk man was, wordt gezegd dat zijn haar paars, zijn huid
zwart en zijn baard blauw waren. Datzelfde paarse haar heet elders blond of geel
te zijn. Wil overigens Athèna hem eens degelijk mooi vertoonen - in de Odusseia,
voor hij Nausikaa nadert - dan maakt ze 't gezicht van den reeds bejaarden man
noch jonger noch schooner; ze maakt hem alleen dikker en grooter. - Om een laatste
voorbeeld te geven van de verwarring die onder de kleuren heerschte, zoodra ze
niet alleen schitterend of duister waren: eenzelfde woord geeft de kleur aan van
den honig, het jonge hout en ... den nachtegaal.
Dat de homerische Grieken overigens weinig zin voor kleur hadden ziet men
hieraan, dat de boomen niet groen, maar ‘schietend, groeiend’ worden voorgesteld,
de hemel niet blauw, maar ‘breed’, of ‘van koper’ heet, dat de weiden weêr niet
groen, maar ‘malsch’ worden genoemd. Die Grieken waren praktisch. Is het overigens
niet kenmerkend dat eenzelfde
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praefix het schoone en het goede aanduidt, of beter: dat het schoone 't goede schijnt
ondergeschikt te zijn, - ‘goed’ steeds in den zin van ‘deugdelijk, stevig, sterk’
genomen?
Het gehoor is al even weinig verfijnd: om aan te toonen (Odusseia) hoe mooi
Kirké zingt, heet het dat ‘heel de plankenvloer er van davert’. De zang van den
nachtegaal wordt vooral geappreciëerd omdat hij talrijke echo's wakker roept, evenals
de zee. De luidste stem is de mooiste, en de beste herauten zijn, die loeien als
ossen.
Vooral de geur van roosterend vet streelt het reukorgaan, niet alleen van onze
helden, maar ook van de goden. Deze hebben wel is waar de ambrôsia, waarvan
men echter niet goed weet hoe ze riekt; de menschen, zij, schijnen niet eens den
geur der bloemen te hebben opgemerkt.
Voor hetgeen den smaak aangaat, lees volgende recept, en - tracht niet te walgen:
neem wijn van Pramnè, rasp er geitekaas in, en strooi er meel over; tot toespijs
worden uien en honig gebruikt... - En ziedaar 't allerbeste wat Nestoor den
gekwetsten Machaoon, niet als medicijn nota bene, maar als 't lekkerste wat hij
heeft, in den elfden zang der Ilias aanbiedt. Gij kunt het in deze vertaling naslaan...
(1)

Met zulke zintuigelijke ontwikkeling, blijkbaar

(1)

Voor hetgeen de zedekundige opvattingen der Homerische Hellenen aangaat, gelde het
volgende als voorbeeld. In de Ilias zijn het beslist de Grieken, die ‘sympathiek’ bedoeld zijn.
Nochtans is het alleen bij de Trojers, bij den vijand, dat wij moreele deugden vinden (Hektoor
en Andromachè; het smeeken van Prîamos en Hekabè): een bewijs dat vooral moed en
krachtvertoon gehuldigd worden, en dat list als een prijzenswaardige eigenschap geldt, als
hij maar goede gevolgen heeft. Zelfs een moord geldt niet als wandaad.
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niet alleen den tijdgenooten, maar ook den zangers, den dichters zelf der homerische
epen eigen, - want die hebben ongetwijfeld hunne eigene opvattingen en die van
hun tijd aan hunne helden toegeschreven, - zal de voorstelling, die zij zich van hunne
goden vormden, wel die niet zijn van den beeldhouwer op het Akropolis. En hierbij
wilde ik, weêr als rechtvaardiging van mijn vertaal-wijze, een paar woorden
aanteekenen.
Ik heb, namelijk voor ‘glaukôpis,’ het epitheton van Athenè, gewoonlijk door
‘blauwoogig’ vertaald, ‘met het uilengezicht’ gezet. Hier vond ik recht en reden toe
in de vazen, door Schliemann omtrent de puinen van Ilios ontdekt, en waar de godin
met een uilenkop (g l a u x -uil, en ô p s -gezicht) op voor wordt gesteld, eveneens
als op Attische muntstukken. De uil is overigens van deze godin, zooals men weet,
onafscheidbaar gebleven. In hoever de uil een symbolistische voorstelling van Nacht
of Maan zou zijn, en hier op de kosmographische beteekenis van Athenè wijzen
zou, laat ik onaangeroerd.
Ook ‘boôpis,’ de bijnaam van Héra, heb ik door ‘met het koeiengezicht,’ niet door
‘met de groote oogen’ vertaald. Analogistische redenen zijn er te over, al hebben
we geene graphische voorstelling
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waar de gade van Zeus met een dergelijk hoofd zou prijken. Als godin der
vruchtbaarheid, en evenzeer als maangodin, kan ze echter oorspronkelijk door eene
koe gesymboliseerd zijn geweest. Koe, os, en stier zijn immers het beeld der
vruchtbaarheid; zoo wordt Poseidoon, als verbeelder der landen-bevruchtende zee
‘taureos’ genoemd, en de koeien, door Helios' dochters, Lampitie en Phaëthousa,
gehoed, konden wel geene andere bediedenis hebben. Koehoornen zijn,
andererzijds, steeds een maansymbool. - Ik wijs verder op de Io-legende; op de
Hera- en Zeus-feesten die Bouphonia heetten; op het feit dat Hera vooral ossen
werden geslacht, zooals blijkt uit de G e o r g i c a , III, 531-532, aldus door onzen
Vondel vertaald:
Men zeght dat noit voorheene, in deze vruchtbre kust
Naar ossen wert gezocht, om Junoos offervieren
Te voeden; dat een slagh van ongelijcke dieren
Woudtossen 't waghenradt opvoerden naer de kerck.

Dit alles zou volstaan om mijne vertaling ‘met het koeiengezicht’ te rechtvaardigen,
... begiftigde niet Homeros-zelf, in den 3en zang, vers 144, der Ilias, ook Klumenè,
die er niet het minste mythologisch recht op heeft, met eenzelfde facies? Waaruit
wel af te leiden zou zijn, dat in Homeros' tijd reeds het praefix b o u b ô de
superlatieve waarde van een woord aangaf, zooals blijkt uit Boulimos = groote
honger (honger als een paard, zeggen wij, en in 't Fransch: une faim canine), Boupais
= flink opgeschoten jongen (zooals koewachters plegen te zijn), Boudoros = zeer
lastig (zooals het
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villen van een os is): drie woorden waar het begrip ‘os’ niet geheel in verloren ging;
zooals in Bougeroon = zeer oud man, en in Bougrios = grootsprakerig, waar alleen
nog de overtreffende trap van 's woords beteekenis in aangegeven wordt. Er bestond
dus even groote reden om ‘met de groote oogen,’ als om ‘met het koeiengezicht’ te
vertalen. Dat ik het laatste verkoos heeft dus verdere verklaring noodig.
Er valt niet aan te twijfelen: de tijdgenooten van Homeros hadden wel degelijk
een anthropomorphische voorstelling van hunne goden, al kunnen dezen ook wel
naar het aangezicht van de gewone menschen afgeweken hebben. Het is dus goed
mogelijk dat ze, bij ‘glaukôpis’ als bij ‘boôpis,’ niet aan een uil of aan een os hebben
gedacht, onmiddellijk. Men weet echter hoe bij aanhoudend gebruik het
beeldingsvermogen en het beeldgehalte van een woord afslijten, hoe het zuivere,
het afgetrokken begrip dat er aan verbonden is aldra alle beeldvoorstelling doodt!
Men spreekt de woorden uit: plastisch hebben ze hunne beteekenis reeds verloren,
om alleen nog overdrachtelijk en abstrakt te werken. Zoo is het aanneemlijk dat,
zooals ‘kunôpis’ uitsluitend nog schaamteloos beteekende en het beeld van een
‘hondengezicht,’ oorspronkelijke beteekenis, geweken was, ‘glaukôpis’ en ‘boôpis,’
nog alleen op blauwe of groote oogen wezen.
Dit echter - en hier komt het op aan - kan waar zijn voor Homeros' tijdgenooten,
niet echter voor ons die de beeldwaarde der woorden op dien tijd niet meer vermogen
te schatten, en daarom nooit
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diep genoeg tot op de bronnen delven zullen, om de geheele, de complete waarde,
in haren oorsprong en in hare gevolgen, in den verloren grond waar hare beelden
uit geboren werden tot op het podium, waar ze zich in onderlinge schakeling
bewegen, haar ontstaan onbewust, - om de volledige beteekenis van de homerische
poëzie, niet misschien als een Griek der 10e eeuw vóor Christus, maar in de ruimte
harer eeuwigheid, in de eeuwigheid van al hare bestanddeelen, te omvademen. Ik
zei het hooger: wij hebben van de Ilias ongetwijfeld een anderen indruk dan de
Hellenen der 10e of 9e eeuw ante Christum natum ervan ontvingen. Ontallige vragen
rijzen bij ons op, willen wij er evenveel van genieten. De oplossing dier vragen ligt,
voor zoover een dieper doorgronden van den tekst die leveren kan, binnen de
plichten van den vertaler. En daarom heb ik niet geaarzeld, ook daar waar het géen
goden-epitheta aangaat, het innerlijke gehalte der woorden niet overdrachtelijk, niet
geabstraheerd, niet gelijktijdig-Grieksch, zoover doenlijk (ge begrijpt me), maar in
volle onmiddellijke bediedenis, met hun volle beelddracht, en laat het ons zeggen,
beeldpracht - al is die pracht soms barbaarsch - weêr te geven.
Ik meen genoeg gezegd te hebben, om u 't genieten van de I l i a s , zooals ze u hier
aangeboden wordt, mogelijk te maken, zelfs als geene schoolsche voorbereiding
u geholpen heeft. Ik had u nog kunnen wijzen op de steeds-zelfde epitheta; op het
naïeve literaire procédé, dat in de vergelijking ligt; ik had u op den aard, of de
uitgewerkte lengte, of de overdrijving
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soms, of den oorsprong dier vergelijkingen kunnen wijzen, - die weêr zoozeer aan
Mykenische plastiek herinneren; ik had u kunnen verwittigen dat de voorstellingen
ervan nooit zuiver-plastisch, meestal drastisch waren; het ware een gemakkelijke
taak geweest u te betoogen, hoe heel de waarde dezer overweldigende poëzie lag
in 't overweldigende leven, dat ze heeft ingegeven en dat er uit spreekt. Het ware
echter beleediging voor den lezer, die 't na de eerste bladzijden reeds op eigen
gevoel ondervinden zal. Zoo blijft me niets meer over, - na herhaald te hebben dat
ik mij, in mijne vertaling eenige taalkundige vrijheden (o.m. in 't gebruik van den
absoluten ablatief) heb gegund, waar de lezer zeker spoedig aan went, - dan, voor
eigen-namen en namen van minder gekende zaken, te verwijzen naar een register
dat dit boek besluit, en waar hier en daar het ‘Schoolwoordenboek voor de gedichten
van Homerus’ door J. van Leeuwen Jr. (Leiden, Sijthoff, 1909) dankbaar bij gebruikt
werd.
K.v.d.W.
De woorden, door mij den Griekschen tekst tot meerdere duidelijkheid bij 't vertalen
toegevoegd, staan tusschen [ ]; woorden, Grieksche vokabelen of wendingen
uitleggend of omschrijvend, tusschen ( ).
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I
Ten negenden jare belegerd reeds, had Ilios, de weidsche en rijke stad
van den ouden Priamos, zegevierend weêrstand geboden tot heden, aan
't leger der verzamelde stammen uit Hellas.
Dezen, uit alle streken vergaêrd, en saêmgeloopen, te wreken den smaad
aan Menelaos begaan, wien schoone Paris de bedgenoote Helena
geschaakt en ter stede zijns vaders Priamos gevoerd had; aangelokt
tevens door schatten in Ilios opgestapeld en de weelde die ze wisten in
't omliggende land te heerschen, - gemakkelijke buit, zoo hadden zij
gedacht, voor hunne overwinnende lansen, - bevonden 't voorbarige van
hunne hoop bij een beleg, dat jaar aan jaar hunne wapenen terugdrong,
hun vele ledige dagen en den verbeten wrok van eene steeds verschoven
zege latend.
Hun wrevel, hun verveling, en den angel van hun baatzucht, gescherpt
door korzelig wachten en wachten, zij zouden ze korten door tochten,
hier en daar, die hun gaven, behalve 't vee der eetmalen, 't linnen voor
nieuwe kleederen, en de sieraden, die ze borgen tegen roof en tot pronk
des terugkeers, de
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vrouwen die, gekaapt, den roem hunner tenten uit zouden maken.
En zoo dan was, na dergelijke onderneming, jonge Chruseïs van
bedwelmend uitzicht ten buit geworden van den wijd-machtigen
Atreus-zoon Agamemnoon, die heerschte over Argos. Deze, hardvochtig,
toen Chruseïs' vader, Apolloon's priester Chruses, met oneindig rantsoen
zijn dochter lossen wilde, was onvermurwbaar.
Want de grijsaard bad:
‘En Atreus' zonen, en andere Achajers met goede scheenplaat, mogen ten eenre
de goden u geven, die de Olumpische huizen bezitten, gansch te verwoesten
Priamos' stad, en dat goed de thuiskomst weze; maar daarentegen lost me een
geliefd kind, en aanvaardt de rantsoenen, eerbiedigend Zeus' zoon, wijd-treffenden
Apolloon.’
Maar, hoe dringend mocht wezen het woord der vergaderde Achajers
vanwege 't verlokkend en schitterend losgeld:
‘Dat nooit ik, oude,’ zoo sprak Agamemnoon, ‘bij de holle schepen u ontmoete, 'tzij
talmend tháns, 'tzij later opnieuw er keerend... Want ik en los haar niet, vóór de
grijsheid haar bereike in onzen huize, in Argos, ver van 't vaderland, den weefboom
1)
omwandelend

1)

De weefboom: voornaamste sieraad der vrouwenvertrekken, symbool der vrouwelijke
bezigheden.
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en mij tegemoet het bedde betredend - Maar ga, verbitter me niet, 'dat ge veilig
terugkeer't.’
Aldus sprak de koning. En verschrikt ging de grijsaard de zeekust langs,
en lange biddend Apolloon, geboren uit Lèto met de schoone haren. En
zei hij:
‘Hoor mij, gij met den zilveren boog, die Chrusè beschermend omtreedt en 't heilige
Killa, en op Tenedos heerscht krachtig, gij Smintheus: zoo 'k ooit u gevallig een
tempel versierd heb; zoo 'k ooit u gebrand heb de vettige schenkels van ossen en
geiten, vervul me dan deze wensch: laat de Danaërs betalen mijn tranen door uwe
schichten.’
Zoo sprak hij, biddend; en hem hoorde Phoibos Apolloon. En hij daalde uit de
Olumpische kruinen, toorn in het hart, den bogen ten schoudere voerend en den
pijlen-omsluitenden koker; en ramlend ja de pijlen klonken om zijne schouders, hij
toornend, opgehitst; en hij schreed, den nacht gelijk. En hij zette daarna zich op
afstand der schepen, en een pijl liet hij varen, en vreeslijk werd 't geschuifel des
zilveren bogens. En muildieren eerst benaderde hij en dralige honden; maar daarna
op menschen-zelf de pekkige pijl afschietend, smeet hij ze omver; en aldoor de
vuren der lijken brandden, talrijk. - En negen dagen gingen door 't leger de schichten
des gods...
Maar ten tiende, verlicht door Héra, de godin met de schitterende armen,
vergaderde Achilleus het volk,
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'dat een wichelaar moge verklaren de reden van Apolloon's woede. En
toen rees uit de menigte Kalchas, de beste vér uit degenen die naar de
vlucht van de vooglen de waarheid weten te spellen; en hij zei zich bereid
te openbaren den grond van Apolloon's woede, als Achilleus, de van
voeten vlugge, hem beloofde steun bij woorden en daden, zoo krenken
hij mocht den machtige dien hij ging treffen. Maar Achilleus was hem
grootmoedig, en hij zei hem toe zijne hulpe. Toen sprak Kalchas, de
voortreflijke zoon van Thestoor:
‘Niet vanwege een belofte klaagt Phoibos, noch om een offer van rundren, maar ter
wille zijns priesters, besmaad van Agamemnoon, die niet en loste zijn dochter, noch
aanvaardde het losgeld. Daarom gaf ons pijnen de wijd-treffende god, en geeft er
ons meer nog; en niet vroeger wendt áf hij de wegende Kêren, niet vroeger dan dat
den minnenden vader terug zij gegeven het meisje van bedwelmend uitzicht, zonder
afkoop, zonder rantsoen, en gevoerd een heilig runderenoffer weze naar Chrusé;
en, hij dan vermild, zoo vermogen we hem te vermurwen.’
Hij dan, hebbend gesproken aldus, ging zitten. En uit hen steeg óp de held, zoon
van Atreus, wijd-heerschende Agamemnoon, gekrenkt: en van woede grootelijks
zijn om-ende-om zwarte gedachten waren vervuld, en zijne oogen een vuur
lichtspreidend geleken. Tot Kalchas eerst, kwaad-blikkende, sprak hij: ‘Wichlaar
van 't kwade, nog nooit hebt gij me 't goede gezeid; steeds zijn de euvlen uw
ingewand lief om ver-
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konden; en niets wijs' noch en spraakt ge, noch hebt ge ten einde gevoerd. En thans
weêr, onder de Danaërs orakelend, pocht ge, alsof dáarom hun de Wijdtreffende
pijnen bereidt, dat ik des meisjes Chruseïs schitterend losgeld niet wilde aanvaarden:
daar verre ik verkies in huis haar te houden; want ja, ik acht haar boven
Klutaimnestra, de maagd mijner jonkheid, wijl zij is haar niet minder, noch van
lijfsbouw, of grootte, noch zeker naar geest of naar werken. En toch wil 'k haar geven
terug, zoo dít ware beter; want 'k wil, ik, 't volk gezond zien, liever dan dat het te
loor ga.
Maar schaf me gauw een geschenk dan, dat ik niet weze de eenge onder Argeiërs
zonder belooning: daar geenszins dit pas geeft. Want gij ziet het wel allen, dat mijne
belooning gaat elders.’
Maar hem antwoordde daarop de van voeten gereede, godlijke Achilleus:
‘Atreus-zoon allerberoemdst, hebzuchtigste van allen, hoe zouden u geven belooning
de dappere Achajers? Nergens toch weten wij veel gemeenschap'lijke goedren nog
liggen; want deze, der steden ontplonderd, zij werden verdeeld, en den volke past
't geenszins ze opnieuw te verzaêmlen en gaêren. Gij dan, laat deze, den gode
gevallig: wij, vervolgens, Achajers, zullen driedubbel vierdubbel vergoeden, zoo
eenmaal Zeus ons geeft, de stad Troja, goed ommuurd, te verwoesten.’
Hem dan antwoord gevend, sprak heerscher Agamemnoon: ‘Niet aldus, hoe
dapper ook wezend, godengelijke Achilleus, en wil me in uw geest verschalken:
want gij zult me verstrikken, noch winnen. Of wilt ge, gij behoudend uwe belooning,
dat ik daar-
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entegen daar zitte, aldus beroofd; en heet me, haar weder te geven? Goed dan,
zoo me echter geven belooning de groothartige Achajers, naar den wensch van
mijn harte gekozen, zóo dat ze evenaardig weze. Doch, zoo ze niet ze me gaven,
ik dan, er henen gegaan, zal zelf nemen óf ûwe belooning óf die van Ajas, óf die
aan Odusseus ontnomen, en woedend van toorn wordt deze waarhenen ik gaan
zal. - Maar dit alles bespreken we ook later; nu echter, kom, een zwarte boot sleuren
wij ten godlijken zoutplas, erin laat ons hoorlijk de roeiers verzaêmlen, erin laat een
runderoffer ons plaatsen, en zij-zelve Chruseïs, schoone van konen, stijge ten
schepe: en dat een van de vorstlijke helden 't bestier neem, 'tzij Ajas, 'tzij Idomeneus,
'tzij de godlijke Odusseus, 'tzij gij-zelf, Peleus-zoon, de verrassendste aller mannen,
dat ge ons den Wijdtreffende gunstig beweget, offers hem brengend.’
Doch daarop, loensch hem beziend, sprak toe hem de van voeten vlugge Achilleus:
‘Ei mij! in onbeschaamdheid gekleedene, schraapgeestige, hoe zou éene willig uw
woorden gehoorzamen onder de Achajers, zij 't om dien tocht te gaan, zij 't om
dapper met helden te kampen? Want niet om der Trojers wille, dragers van lansen,
en kwam ik, hen te bekampen: daar ze me niets schuldig zijn. Nooit immers dreven
weg ze mijn koeien, noch mijne paarden; nooit in Phthia, 't dikkluitige,
heldenvoedende, hebben ze den oogst verwoest: vermits zeer talrijk tusschen ons
landen liggen én bergen vol schaduw, én de zee die geluidt. Maar u, o
grootlijks-schaamtelooze, hebben we samen gevolgd, 'dat gij u verheuget, wrake
zoekend voor
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Menelaos en u, gij, met uw hondengezicht, bij de Trojanen: 'tgeen u geenszins en
roert, nog bezig en houdt u! En dan nog mijn belooning te rooven bedreigt ge, voor
welke ik veel heb gewrocht, en die me gegeven werd door de zonen der Achajers!
‘Nooit, daarenboven, kreeg ik als û een belooning, zoo de Achajers van de
Trojanen verwoestten een goedbewoonde stede; maar, waar het meest in den
veelspringenden strijd mijne handen volvoeren, daar nochtans, zoo bij geval
verdeeling zich voordoet, ú is belooning veel weidscher, en ik, hebbend een kleine
maar geliefde, keer naar de schepen terug, na mat me te hebben gestreden. Nu
echter ga ik naar Phthia, vermits het veel beter is naar mijnen thuis te keeren met
mijn gekromde schepen: en niet en denk ik eraan, ongeëerd wezend, voor ú winst
en schatten te staaplen.’
En hem antwoordde daarop de beheerscher der helden Agamemnoon: ‘Vlucht,
gauw, zoo u de drift er toe drijft: ik en smeek u niet, ik, mijnentwege te blijven; om
mij heen zijn nog andren die me zullen waardeeren, en 't meeste de vroede Zeus.
En 't meestgehaat zijt ge mij der Zeus-gevoede koningen: want steeds is twist u
geliefd, en de oorlogen en de gevechten. Zoo zeer moedig ge zijt, een god heeft 't
u zeker gegeven. Huiswaarts gaande met uwe schepen en uwe gezellen, ga
Murmidonen beheerschen. Om u en bekommer ik mij, noch stoor mij om uwe woede.
Maar ik bedreig u aldus: daar me Chruseïs ontneemt Phoibos Apolloon, heen dan
met mijne schepen en mijne gezellen zal ik ze sturen, en ik ontvoer Briseïs schoone
van konen, úwe belooning, zelf gaande in uwe tent; 'dat goed gij
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moogt weten, hoe machtiger ik ben dan gij. En vreeze een andre zich mijns gelijke
te noemen, en mij te tarten in 't aanzicht.’
Aldus dan sprak de haatlijke zoon van Atreus, en Achilleus' hart, in de
harige borst, aarzelde of hij het zwaard zou trekken, of liever zijn toorn
zou bedwingen, toen Athenè uit de hemelen reed, en den Peleus' zoon
bij de haren beroerde, en verscheen hem, dat niemand dan hij haar mocht
zien. Toen deze, geschrokken, in haastige woorden gevraagd had de
reden van haar verschijnen, ried ze hem, in naam van Héra, te bedwingen
zijn woede, daar hij driedubbel profijt uit onderdrukten toorn zou halen.
Achilleus, godengelijk, verkoos goden te aanhooren; en, stootend terug
de reeds half-gehaalde degen, wen weêr ten Olumpos voer de dochter
van Zeus, zoo sprak hij tot Agamemnoon, moeilijk nog verkroppend zijn
woede:
‘Wijnzware, de oogen des honds voerend, en 't harte der hinde, noch om ten strijde
met 't volk u te harnassen, noch om in lage te gaan met de besten onder de Achajers
hadt ge durf in het hart: zoo iets komt u de dood voor. Zeker! veel verkieslijker is 't,
door het wijde kamp der Achajers geschenken te kapen, van wie u tegenspreekt!
Volkenzuigende koning, nietswaardigen immers beheerscht gij; want anders zoudt
ge, zone van Atreus, thans voor het laatst hebben beleedigd! Maar ik betuig u, en
bij grooten eed zal ik zweren: ja, bij dézen skepter, die zeker nooit meer blaêren en
takken zal dragen, sinds hij voor 't eerst zijn stam in de bergen verliet,
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en die nimmer en bloeit meer, - want rondom heeft 't koper ontdaan hem van blaêren
en schors, zooals overigens thans de zonen van de Achajers in de handen hem
dragen als rechters, waar ze de wetten van Zeus bewaren; - grootelijks zweer ik
aldus: éens, voorwaar, zal 't verlangen naar Achilleus bevangen de zonen der
Achajers allen te zamen: en gij, in niets zult ge vermogen, bedroefd nochtans, ze
ten nutte te zijn, als velen onder Hektoor, heldenverdelger, stervend zullen vallen;
gij dan, van binnen uw hart zult ge scheuren, toornend, daar ge de beste onder de
Achajers niet en vereerdet!’
Aldus sprak Peleus' zoon: en den skepter smeet hij ter aarde, die met gouden
spijkers beslaên was; en zelf ging hij zitten. Aan de andere zij was Atreus-zoon,
woedend. Toen onder hen Nestoor, de zoetzeggende, rees, de klare spreker der
Puliërs, en van zijn tonge zoeter dan honig vloeide de tale.
Oud was hij van jaren: twee volwassen geslachten had hij zien bloeien,
hij thans heerschend over een derde; en verzoeningsgraag spraken zijne
gedachten: ‘Hoe vreest gij niet, o helden, te brengen de rampen over de
Achajische benden! Denk om de blijdschap der wakende Trojers, zoo ze
vernamen uw twisten! Vele heb ik mannen gezien, uitstekend als u in den
oorlog; minderen waren ze u niet, toch noodden ze me uit als een
raadsman. Hoort dan mijn raad, gij beiden, want best is het, volgzaam te
wezen. - Gij, Agamemnoon, hoe machtig ge ook zijt, ontneem Achilleus
de maagd niet, hem door de Achajers ge-
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schonken; gij, Achilleus, gedenk dat, hoewel een godinne ontsproten,
dezen (Agamemnoon) te erkennen ge hebt als heerschend op meerdere
volkren; waarbij dan ook te bedenken is, o vorst Agamemnoon, dat geen
betere borstweer is dan Achilleus voor al de Achajers.’
Doch, wat hij zeggen mocht, niet te bedaren en waren de twee
kampioenen; heftig bleef het krakeel, en het vliegen der hevige woorden;
tot Achilleus besloot:
‘Dit nog wil ik u zeggen, en gij, in de gedachten prent het u: deze mijn handen
zoowaar en zullen noch vechten ter wille van 't meisje, noch met u, noch met een
ander, waar ge 't me neemt na 't me te hebben gegeven; maar van 't overige dat
me behoort bij mijn snel zwart schip: daar en ontvoert ge, het stelend, me niets van,
waar 'k 't niet en wil, ik. Wel dan, kom aan, beproef het, dan het weten ook dezen:
ijlings zal uw bloed, het duistere, spring-vloeien rondom mijn lanshout.’
Beiden toen stonden recht en hieven de heftige saêmkomst. En terwijl
de godlijke Achilleus zich met zijn vrienden ter tente terugtrok, heette
Agamemnoon den boot te bereiden met roeiers en rundren, en, bij geleide
van slimmen Odusseus, Chruseïs, de schoone van konen, ten vaadre te
brengen. En, terwijl de tocht den oogstloozen zeeplas bevoer, zuiverde
't leger zich, en bracht Apolloon zijne offren. Nóg echter laaide 't hart van
wrokkigen vorst Agamemnoon; nóg gloeide 't ingewand hem van zijn
dreigende taal aan Achilleus. En aan zijn herauten, Taltubios en
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Eurubates, gaf hij 't barsche bevel hem Achilleus' belooning, Briseïs,
schoone van konen, te halen onder bedreiging.
Beiden dan, weigerig, gingen, langs den oever van den óndorren (vruchtbaren,
vischrijken) zoutplas, en ter tenten en schepen der Murmidonen zij kwamen. Hem
nu vonden zij, bij zijne tent en zijn schip, het zwarte, zitten; en, waarlijk, de beiden
ziende, en verheugde 't Achilleus. En dezen, van verre bewogen en eerbied dragend
den koning, stonden; en niet en spraken ze toe hem, noch vroegen. Doch hij begreep
in zijn gedachten, en zeide:
‘Welkom, herauten, van Zeus de gezanten en ook van de helden; nadert: niet gij
zijt me schuldig, maar wèl Agamemnoon, die beiden u zond om wille van 't meisje
Briseïs. - Nu dan, ga, Zeus-geboorne Patroklos, breng buiten het meisje, en hun
beiden geef ze, haar mede te voeren. En dat ze beiden getuigen wezen vóor de
welzalige goden, vóor de sterflijke menschen, en ook vóor den verre-van-goeden
koning: dat, mocht het nogmaals geschiên dat behoefte bij mij ontsta om onzalig
1)
verderf te weren van andren ...! Want ja, hij woedt voort in zijn verderfelijk binnenst,
en hij verstaat het niet, te bedenken, van voren of achtren, hoe om de schepen te
behouden strijden de Achajers.’

1)

De zin, hier geschorst, beteekent: Ik roep de herauten ten getuige dat, zoo 'k ooit nog lust
gevoel mij voor anderen in te spannen, het zeker niet om de Achajers en vooral niet om
Agamemnoon zijn zal.
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Aldus sprak hij, en Patroklos, de dierste der vrienden, bracht zijn bevelen
ten uitvoer. En terug naar de schepen keerden de beide herauten, voerend
Briseïs, die scheidde met weerzin.
Achilleus, hij, weenend, van zijne vrienden verwijderd ging zitten, op afstand gekeerd
ten zoom van de blankende zoutzee, starend naar 't wijn-schijnende meer-vlak.
Zeer bad hij zijne geliefde moeder toe, de handen strekkend:
‘Moeder, wijl ge gebaard mij hebt, die zeker kortstondig van duur ben, eere ten
minste hoorde mij de Olumpiër te betuigen, Zeus hoog-dondrend. Nu echter
geenszins en eert hij me; want, voorwaar, Atreus' zoon, wijd heerschende
Agamemnoon, heeft mij gesmaad; want, ontroofd, bezit hij mijne belooning, na zélf
ze te hebben genomen.’
Zóó sprak hij, weenend, en hem hoorde zijn waardige moeder, zittend ter diepten
der zee bij haar vader, den oude. Plotseling rees ze uit de blankende zee, evenals
een nevel; en ja, vóor hem-zelven zette ze zich, tranen vergietend, en met de hand
streelde ze hem, en een woord zei ze, en noemde hem:
‘Kind, waar weent ge om? welke droefheid kwam in uw binnenst? Zeg het, en
duik 't in uw geest, dat beiden we 't weten.’
Toen, bij de zachte woorden der moeder, deed Achilleus 't verhaal van
de snoode daad Agamemnoon's. En, van woede vervuld nog, zoo bad
hij haar Zeus te bezoeken, en te verkrijgen van hem,

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

531
den machtigsten god onder allen, dat hij zege verleene den Trojers, en
neêrlaag brenge over de Achajers: wrake voor hem en heilzame straffe
voor den overgeweldigen Agamemnoon. En Thetis, zijn moeder,
antwoordde hem: ‘Wee mij, mijn zoon, dat ik u, wien 't leven van luttelen
duur slechts mag wezen, moet lijden zien daarenboven. Zeker vaar ik
naar Zeus toe, 'dat hij u wreke. Thans echter wijlt hij ter kust der eedle
Aithiopiërs, waar ze hem bieden gelag. Over twaalf dagen echter, dan
keert hij, en ga 'k hem bezoeken en, hoop ik, vermurwen. Gij, intusschen
trek u terug in uw tent, en onthoud u geheel van den oorlog.’
Aldus gesproken hebbende, vlood ze, hem latend, hij, den wrok in het
hart om zijn goed-omgordelde vrouwe.
Intusschen naderde Odusseus Chrusé, voerend de heilige offeren van rundren.
Toen ze de haven, de zeer diepe, binnen waren, 't zeil dan reefden zij, en legden 't
in 't zwarte schip; den mast in den gaffel lieten ze zakken, bij de touwen hem ijlings
dalen latend; en in de legplaats voeren zij 't schip bij middel der riemen; en de
ankersteenen wierpen ze uit; en met de achterkabels sjorden ze het; zij dan zelven
ontscheepten ten zoom van de zee.
't Vee wordt aan wal gebracht, Chruseïs haar vader geschonken. En deze,
dankend, looft den godlijken Phoibos Apolloon, en, nadat ze allen hadden
gebeden, bracht hij hem offerande.
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Als ze de gerstekorrels hadden gestrooid, naar boven kromden zij eerst den kop
van het slachtdier, en keelden 't en vilden 't, en de schenkels hakten zij uit, en vet
smeerden ze er op in dubbele lage, en daarboven rauwe stukken plaatsten zij. Op
kliefhout verbrandde ze dan de grijsaard, en vuurkleurigen wijn plengde hij er over;
en de jongeren rond hem óm hielden vijftandige speten in hande. Daarna, toen de
schenkels waren verbrand en de ingewanden waren geproefd, vierendeelden ze 't
overige, en rondom de speten staken ze 't, en deden 't braden omslachtig; namen
dan alles weêr af. Daarna, als ze staakten 't werk en bereid was de maaltijd, aten
ze, en niemands binnenst ontbeerde van 't eten zijn deel. Daarna, als van drinken
en eten de lust was geweken, de jonkmans goten de kraters ten rande als met
kronen van drank vol, en deelden die rond dan aan allen, na even den mond aan
den beker te hebben gestoken. Dan, den dag door met zang-en-dans, den god te
verzoenen, zingend een schoonen paiaan, brachten de jonkmans onder de Achajers,
prijzend den Wijdtreffenden: en in 't binnenst was deze verblijd, het hoorend.
Na ten nacht de zwaarte des slaaps te hebben genoten, keerden terug
zij naar hun tenten en de overige schepen, ter kuste van Troja.
- Intusschen wrokte voort, bij zijne schepen, de zee-snijdende, gezeten, de
Zeus'geborene Peleus'zoon, de van voeten vlugge Achilleus; nooit ter vergaêringe
ging hij, die roem bezorgt aan de helden; nooit in den krijg; maar hem kwijnde 't
dierbare hart, dáar
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blijvend, en treurend om strijdkreet en oorlog...
En de dagen verliepen, en ten twaalfden dage rees, naar hare belofte,
Thetis ten grooten hemel op, en ten Olumpos. En tot Zeus gekomen, met
de linkere hand omvatte ze zijne knieën, terwijl hare rechtere neemt hem
bij zijnen kinne. En met woorden, zoeter dan honig, biedt ze de bede
haars zoons, 'dat zwaar Agamemnoon hij straffe. Maar de
wolkenverzaêmlende Zeus zweeg. - En ten tweeden male, zijn knieën
beroerend, zoo sprak Thetis, lang, hare bede. En Zeus, knorrig, zei dan:
‘Wilt ge me weêr dan brengen in ruzie met Héra, waar ze bekijft mij in 't
aanzicht der goden? Steeds verwijt ze mij, ten gunste der Trojers te
neigen; thans weêr komt ge me vragen den Achajers de neêrlaag te
brengen... Maar ga: ik geef u gelofte, en knik met het hoofd: gij weet, de
grootste getuignis, noch herroeplijk noch valsch, dat ik u hulpe wil wezen.’
En hij deed met de blauwzwarte brauwen het teeken, en zijn haren
bewogen, die geurden van ambrosia, en hij roerde daarvan den weidschen
Olumpos. Zoo dan scheidden zij, Thetis naar de diepten duikend, Zeus
naar zijn huis terug. Bij zijn aankomst rezen in eerbied de goden; doch
Héra, die zijn gesprek met de zilvervoetige Thetis begluurd had, snauwde
hevig hem toe: ‘Slimmerik!, welke plannen hebt ge nu weêr gesmeed, gij
die plezier vindt in mij te sarren?’
Maar Zeus antwoordde: ‘Denk niet, al zijt ge mijn echtvrouw, dat ik alles
u wijs maken ga! Heb ik iets mede te deelen, dan zult gij 't weten de
eerste; maar
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wat ik verkies te verzwijgen, moet u ook maar onverschillig blijven.’
Hem sprak toe dan Héra met het koeiengezicht:
‘Meen niet dat ik me menge in uwe plannen; ik vrees echter schrikklijk
dat Thetis - ik zag: ze nam u de knieën! - u weêr ten bate van Achilleus
en van zijne Achajers bepraat heeft.’
Maar Zeus, wolkenverzaêmlaar:
‘Daimoon-bezeetne! altijd maar argwaan! Nooit laat mij uw oog vrij! Denkt
ge hiermede te winnen? Te meer vervreemdt ge u van mijn hart! Zwijg
dus maar, of anders maakt ge kennis met mijne handen!’
Hierop vreesde Héra, ging zitten, boog haar dierbare hart. En morrend
gingen door 't huis van Zeus de Ouranos-bewonende goden.
Doch dezen [Zeus] begon Hephaistos, befaamd werkman, te bereden: om zijn
moederlief genoegen te brengen, Héra met de schitterende armen: ‘Zeker zijn 't
hachelijke zaken, en niet te verdragen, zoo ge beiden om sterflingen twist in dezer
voege, en onder de goden geschreeuw wekt: en van den maaltijd en zal groot het
verblijden zijn, vermits de kwadere zaken hier zege behalen. En ik, mijner moeder
[Héra] raad ik, al is ze zelve vernuftig, mijnen geliefden vader Zeus wat aangenaams
toe te voeren, dat deze opnieuw geen twist en verwekke, en ons den maaltijd en
store. Want wilde de Olumpiër, bliksemenslingraar, uit onze stoelen ons storten...
want hij vèruit de machtigste is! - Gij dan, bind hem met lenige toespraak; daadlijk
daarop wordt vriendlijk-gezind ons de Olumpiër.’
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En zijner moeder brengt hij een drinkvat wijdgevoet, en ‘verdraag het,
moeder mijn,’ zegt hij, ‘en wees verduldig; opdat ik u, die lief me zijt, niet
slaan en zie; want, hoe ook woedend, kon ik u dan van geen hulp zijn.
Ge weet hoe hij mij eens, bij derglijk gebeuren, reeds slingerde naar
beneden, naar de aard toe! Gelukkig vond ik er hulpe!’ Dus sprak hij; en
Héra glimlachte. En de andere goden gingen aan 't schaatren, terwijl ook
hun hij den wijn schonk, en druk deed, hij, die van beide beenen mankte.
En zij aten treflijk, en dronken, bij gezang van Apolloon en van de Moesen.
En toen de zonne gezonken was, zoo gingen ze slapen in hunne huizen,
gesmeed van den wijdbefaamden Hephaistos; en ook Zeus ging slapen,
en naast hem ging slapen de ten gouden trone zeetlende Héra.
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II
Echter en sliep Zeus niet; want zijn geest beroerde een gepeinzen, hoe
hij Achilleus genoegen mocht geven en slaan de Achajers. 't Beste kwam
hem toen vóor, verderflijk een droom Agamemnoon te sturen, hem en
dikharige Achajers een stormloop te raden op Troja, waar de straten van
breed zijn, gevend als reden 't keeren van Héra tegen het heil der
Trojanen.
Onder gedaante van Nestoor verscheen Agamemnoon de droom dan,
en hem gaf hij den raad: Roep de Achajers in 't pantser; de tijd is gekomen
der zege:
IJvrig rees van het rustbed vorst Agamemnoon.
Een lenigen kolder deed hij aan, schoon, nieuwgemaakt; en erover een grooten
mantel smeet hij; en onder zijn voeten, die blonken van de olie, hechtte hij schoone
schoeisels; en ja om de schoudren smeet hij een degen met zilveren spijkers; en
dan nam hij den skepter van zijne vaderen, onvergankelijk immer; met denwelken
hij schreed naar de schepen der koperbekolderde Achajers.
Terwijl de morgen rees, heette hij de herauten 't
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leger ten volksraad te gaêren. Zelf belegde hij eerst een raad van de
schrandere grijsaards; en hij vertelde zijn droom, dat hij heden nog Troja
zou winnen. ‘Doch,’ zei hij, ‘wil ik door list onze mannen beproeven; wil
ik raad hun geven te breken het leger en huiswaarts te keeren.’
Allen gaven zij toe, den raad des godlijken drooms te volvoeren.
Mét stroomden samen de volkren. Als de scharen zijn der ondoordringbare bijen,
uit eene rotsspleet steeds opnieuw dringend; en in menigte vliegen ze los op de
bloemen der lente, en déze hier in menigte vliegen, en géne daar: aldus hunne
stammen, talrijk uit schepen en tenten, vóór aan den diep-in-den-lande-snijdenden
zeezoom traden toe in rij en gelid troepsgewijs naar de gaêrplaats; en in hun midden
Ossa blaakte, áan ze sporend te gaan, Zeus' gezondne; zóo kwamen ze samen.
Woelig was de vergaêring, en de aarde steende er onder, waar de volkren zitten
gingen; en rumoer heerschte. En hun trachtten zeven herauten, brullend als koeien,
tegen te houden of ze van schreeuwen zich houden wilden, om te luistren naar de
van Zeus-onderwezene koningen. Noode ging zitten het volk, en bleven ze op hunne
plaatsen, gestaakt het gehuil; en stond de heerscher Agamemnoon recht, den
skepter voerend, welke Hephaistos zorglijk bewerkte, hem makend... Dan, op dezen
geleund, sprak de Argeiërs hij tegen:
‘o Vrienden, helden Danaos-geboren, volgers van
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Ares, grootlijks heeft Zeus me, de Kronos-zoon, in een groote verbijstering gestrikt;
wreedaard, die eerst me beloofde en hoofdwenkende toezei, dat ik, Ilios, 't
goedommuurde, verwoestende, huiswaarts zou keeren; en nu een kwaad bedrog
beraamt, en me heet roemloos naar Argos te gaan, na veel volk te hebben verloren!
Zóo wellicht moet het Zeus oppermachtig behagelijk zijn, die ja van vele steden
deed storten de kruinen, en nóg uit elkander zal scheuren; want zijne kracht is zeer
groot. Schandlijk is echter dit voor het nageslacht om vernemen, dat vergeefs zulk
en zoo talrijk een volk als de Achajers zonder gevolg een krijg heeft gevoerd, en
geoorloogd tegen mannen in minder getal, en geen eind nog zich vóordoet. Want
zoo we, Achajers en Trojers na de trouwe-bezwerende offren te hebben geslacht,
ons wilden nátellen beiden, de Trojers hier zich verzaêmlend, een ieder die heeft
eigen haardsteê, en wij dáar, de in groepen-van-tienen gedeelde Achajers; hadden
we ieder één man der Trojers gekozen om wijn ons te schenken, vele
groepen-van-tienen misten gewis dan een schenker. Zóózeer, beweer ik, zijn talrijker
de zonen der Achajers, dan de Trojers, die wonen ter stede. Doch als bondgenoot
zijn hun uit vele steden lansezwaaiënde mannen, die me grootlijks verschalken, en
me beletten tegen mijn wil, Ilios ten gronde te richten, de goedbevolkte burchtstad.
En ja, negen jaren des grooten Zeus' verliepen; en ja, het hout is gerot van de
schepen, en de kabels ontspannen; en intusschen zitten allicht ons vrouwen en
onmondige kindren in onze huizen te wachten, terwijl dat werk aldus onvolvoerd
bleef, voor 't welke we hier zijn
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gekomen. - Maar komaan, zoo ik het u zeg, laat handlen ons allen; laat ons vluchten
op onze schepen naar de lieve vaderlandsche aarde; want nimmermeer Troja zullen
we winnen, de goed-bestrate.’
Zoo sprak hij: en dezen het hart in de borst bewoog hij en allen onder de menigte,
die de beraadslaging niet en hoorden. En woelig was de vergaêring, als de lange
golven der zee, der Ikarische zee, als Euros en Notos ze opjagen, erop stortend uit
vader Zeus' wolken. En als wanneer woelig maakt Zephuros een diep korenveld,
en gierig aanstormend valt op de aren, zóo was gansch hun woelge vergaêring. En
dezen schreeuwend op de schepen los renden, en van onder hun voeten het stof
steeg op; en genen de eene den anderen heetten de handen te slaan aan de
schepen, en ze te sleuren in 't godlijke zoutnat, en de geulen diepten zij uit, 't
geschreeuw ten hemel steeg, naar huis zich spoedend, en van onder wèg trokken
zij de stutten der schepen.
Dus geschiedde het, dat tegen den wille des noodlots zouden scheiden
de Argeiërs, waar' de behoedende Héra niet tot Athenè gesneld met
vermanende woorden, te beletten dat de Argeiïsche Helena werd pocherij
voor de Trojers en smadende schand voor de Achajers. Athenè dan, met
het uilengezicht, trad neder de Olumpische hoogten, en wijzen Odusseus
toe, wien droefheid hield vér van zijn schepen. En sprak de godinne:
‘Zeus-geborene zoon van Laërtes vol doorzicht, vlucht ge aldus, in uwe
schepen gezegen, en laat den Trojanen Helena, de Argeiïsche, over tot
snoeven? En naar de Achajers, fluks, spreek
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ze toe met aangehoorde woorden, en laat niet toe dat hun schepen te
zee gaan.’ Deze verstond; hij spoedde naar Agamemnoon, nam hem den
machtigen skepter, en trad de schepen tegen der koperbekolderde
Achajers.
En welken koning en uitnemenden held, dien hij aantrof, dezen met vereerende
woorden hield hij terug, staande aan zijn zijde:
‘Daimoon-bezeetne! niet u past het, een mindren gelijk, te bangen; maar gij-zelf,
ga zitten, en plaats 't andere volk. Want nog en weet gij niet, welke is de bedoeling
van den Atreus' geboorne: nu stelt hij ter proeve, weldra zal hij treffen de zonen der
Achajers. In den Raad niet allen en hoorden wat hij vertelde. Dat hij, toornig, en
voere geen kwaad over de zonen der Achajers! En de woede groot is van een
Zeus-onderwezene koning, en zijn eere uit Zeus is, en bemint hem de raadplegende
Zeus!’
Mocht hij daarentegen een uit het volk gesprotenen man zien, dezen als een koe
brullende vindend, met den skepter gaf hij een slag hem, en, roepend als hij, ging
in verhaal:
‘Daimoon-bezeetne, ga zonder beven zitten, en anderer woorden hoor aan, die
u meerderen zijn, gij, onkrijgshaftig en krachtloos, noch bij den oorlog in tel, noch
in den raad. Voorzeker niet allen kunnen regeeren wij, onder de Achajers: niet goed,
een veelhoofdig gezag: éen hoofd weze, éen koning, hij wien gaf Kronos' kind, de
listige, skepter en wetten, 'dat over hen hij regeere.’
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En allen kwamen terug naar de vergaêrplaats, den koning gehoorzaam,
en zaten, bedwongen. Doch, Thersites alleen, ongebonden in zijne
woorden, zwetste als een ekster voort, te tergen de vorsten, en tot lachen
te brengen de Argeiërs.
Als leelijkste man onder Ilios kwam hij: scheel was hij, en mank aan den voet ter
andere zijde; daarenboven zijn schouderen gebogen, naar de borst samengedrongen;
dan nog van boven was puntig het hoofd, en schraal-schurftig stonden er op de
wol-haren. En gehaat was hij van Achilleus het meest, en van Odusseus, want hen
smaadde hij aanhoudend. Thans weêr tegen Agamemnoon, den godlijke, schril
kletsend, zei hij verwijten; want op dezen de Achajers verschrikkelijk waren verwoed,
en wrokten van binnen; hij dan ook, hard koe-brullend, smaadde Agamemnoon in
deze woorden:
‘Atreus' zoon, wat klaagt gij alweêr, en zoudt ge verlangen? Vol zijn van koper
uw tenten, en vele de vrouwen zijn in uw tenten, verkoren, die de Achajers u, den
allereerste, gaven, waar we een stad mochten winnen. Of hebt ge nog goud noodig,
dat een zal brengen der Trojers, rossenbedwingers, uit Ilios, als losgeld eens zoons,
dien ik gebonden had medegesleurd, of een andere onder de Achajers? of eene
jonge vrouw, dat ge u mengelt in minne, die ge-zelf afzonderlijk voor u houdt? Neen,
het en past niet, overste zijnde, de euvelen te kringen om de zonen der Achajers.
- o Gekookten (lafhartigen), slechten, onteerden, Achaïsche vróuwen, geene
Achajers! laat ons naar huis op de schepen

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

542
keeren; maar laten we dezen in Troja zijn belooningen verduwen, opdat hij wete,
of we hem ja in iets helpen of niet, hij die thans Achilleus, grootelijks beter een
lichtzoon dan hij, smaadde: want hij bezit zijn belooning, na zelf ze te hebben
gekaapt. Maar niet veel is Achilleus de gal in het lijf, den onachtzame: want ja,
Atreus' zoon, thans voor het laatst had' ge hem mishandeld.’
Aldus sprak, hoonend Agamemnoon, herder van volkren, Thersites; plotsling
echter stond naast hem de godlijke Odusseus, en, hem loensch beziende, met
barsche woorden verweet hij hem:
‘Thersites, raaskaller, al zijt ge een schallende reednaar, hou op, en wil niet alleen
beschimpen de koningen. Want geen schepsel, zeg ik, is gemeener dan gij, van
wie met Atreus' zonen onder Ilios kwamen. Daarom moest ge niet spreken met
koningen, vol uwen mond, noch hun laagheden toebrengen, noch om terugkeer u
bekommeren... Maar dit zeg ik u ronduit, en het zal verwezenlijkt worden: zoo 'k
nog u zinneloos aantref, als hier thans tenminste, dan blijve niet langer Odusseus'
hoofd vast op zijn schoudren, noch dat ik Telemachos' vader blijf' heeten, zoo 'k, u
hebbend gevat, de geliefde kleêren niet uittrek, mantel zoowel als kolder, en die uw
schaamdeel omwikkelen, en 'k u zelf naar de lichte schepen niet jaag, u stampend
uit den raad met smaadlijke slagen!’
Aldus dan sprak hij; en met den skepter op rug en op beide schoudren sloeg hij;
en deze kromp ineen, en weeldrig stroomde de traan hem. En een buil bloedig op
den rug zwol onder den goudenen skepter; en hij dan ging zitten, en schrikte bij de
pijn, wezenloos
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kijkend, wisschend den traan zich. En de anderen, hoewel bedrukt, om dezen
hartelijk lachten, en ieder alzoo zei, beziende een naast hem staanden andere:
‘Lieve goden! voorzeker Odusseus deed tien-duizend uitmuntende daden, goede
raadgevingen opperend, en ten oorlog wapenend; thans echter is veruit het beste,
wat onder de Argeiërs hij verricht heeft, dat hij den smadenden snoever hield buiten
't beraadslagen. Zeker zal langer opnieuw dezen niet drijven zijn brallende binnenst
te smaden de koningen bij schimpende woorden.’...
Aldus de menigte. En, wijl Pallas Athenè met het uilengezicht der menigte
stilte gebood in herautengedaante, rees Odusseus, en sprak toe den
volke:
‘Zeker en wondert het mij, Agamemnoon, het volk ongeduldig te zien bij
hun krommende schepen. Negen jaren verliepen, dat wij onze vrouwen
en zagen noch onze kindren. Zullen we keeren echter met de schaamte
van ijdele handen? Zullen we gaan zonder zege?
‘Herinner u maar hoe Kalchas voorspelde dat een tiende jaar de overwinning zou
brengen! Toen in Aulis de schepen der Achajers vergaêrden, kwalen Priamos en
den Trojers dragend: wij rond een bron bij de heilige altaren offerden den
Onsterflijken volmaakte hekatomben, onder een schoonen plataan, wien omvloeide
het heldere water, toen verscheen een groot wonder: een slang, op den rugge
bloedrood, van onder het altaar gekropen, naar den plataan ja rees. Dáar nu waren
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musschenjonkskens, onmondige kindren, hoog op den bovensten tak in 't gebladert
zich schuilend, acht, waar de moeder de negende was, die broedde de kindren.
Toen verslond deze (de slang) ze, de klagelijk piepende en de moeder omfladderde
klagend de geliefde kinderen; maar ook haar, zich kronkelend als eene drille, bij
den vleugel greep ze, die romendom piepte. Toen zij echter verslonden had de
kinderen der musch, en ook deze, gaf klare bediedenis de god die haar zond; want
tot steen haar maakte Kronos' zoon vol doorzicht... En Kalchas onmiddellijk, de
goden verklarend, sprak tot den volke: “Waarom zijt ge stom geworden, dikharige
Achajers? Ons heeft zeker gezonden dit teeken groot de doorzichtige Zeus, laat en
ten laatste vervuld, welks mare nooit en zal wijken. Lijk deze de kinderen verslond
van de musch en haar zelve, acht, waar de moeder negende was, die broedde de
kindren: zoo wij, evenveel jaren zullen wij vechten alhier, maar het tiende zullen de
stad wij nemen, de goedommuurde.” - Deze sprak aldus tot den volke: 'tgeen thans
alles ja voorvalt. Komt dan, blijft allen, goed-bescheenplaate Achajers, hier, totdat
we de groote stad van Priamos hebben genomen.’
Aldus sprak hij: en de Argeiërs grootelijks riepen - en om-ende-om de schepen
vreeselijk weêrgalmden van schreeuwende Achajers -, de rede bepratend van
Odusseus, den godlijke.
Na dezen kwam de Gernische paardenbedwinger Nestoor te woorde.
Heftig dan voer hij uit tegen wien met listige wenken eeden vergeten doen
en de man-
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nen verweeken tot lafaards. ‘Hoe, keeren naar Argos terug, vóor we weten
of Zeus' voorzegging wordt waarheid? Neen, laat niemand zich spoeden
naar huis vóor hij met een Trojaansche vrouwe hebbe geslapen! Dat hij
keere, wie wil: nog vóór hij zijn boeg bereikt doorboren hem onze pijlen.
En gij, Agamemnoon, schift de stammen des volks en hunne geslachten;
zóó in den oorlog ziet ge wie van geslachten en stammen bloodaards of
dapperen zijn, en of het Zeus' wil is die verhindert de stad te verwinnen,
of de moed van uw mannen!’
Atreus'zoon, Agamemnoon, opnieuw van ijver doorblakerd - hoe hij
betreuren moge de tweedracht zelfgestookt met van-voeten-gereeden
Achilleus -, gaf bevel dan tot aanval.
‘Want bestand zal er zijn zelfs niet het geringste, zoo de nacht, dalend, vaneen en
scheidt 't woeden der helden. Te eenre zal zweeten om menigeens borst de riem
van den beuklaar, stervling-omschuttend, en zal van de lanse moe de omvattende
hand zijn; te andre zal zweeten menigeens paard, den goed-glanzenden wagen
trekkend. En dezen wien ik veraf van den strijd mocht bemerken, verkiezend te
wijlen bij de gekromde schepen, hem zal 't geen veiligheid zijn, ontsnapt te hebben
aan honden en vogels!’
Allen repten zich thans, als golven gezweept door den Zuidwind; staken
de vuren aan, brachten den goden offers, 'wijl Agamemnoon, omringd
van de besten der hoofden, slachtte een runddier aan Zeus

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

546
en hem bad met stichtende woorden. Daarop heet hij herauten de mannen
ten krijge te roepen, die van Athenè doorblakerd, niet hunkerden meer
naar terugtocht.
Zóo als een vuur dat vratig doorlaait ontzaglijk een woud op een bergtop, en van
verre vertoont zich de gloed: even zoo uit de oprukkenden van 't vreeslijke koper
het flikkeren, overal lichtend, door den aether des hemels ging.
Zóo als van vleuglige vogels de volkeren talrijk, van ganzen of kranen of
langhalzige zwanen, in Asia's kleiweide, om Kaüstrios' beemden, her en der vliegen
blijde en, trots om hun vlerken, onder geschreeuw strijken bij beurte, en galmt
eronder de kleiwei: zóo de scharen talrijk uit schepen en tenten stroomden ter vlakte
des Skamanders: en de grond ja vreeselijk dreunde onder de voeten van hen en
der paarden. En stil dan hielden zij in de kleiwei van den Skamander, de bloemige;
duizenden, lijk de blaêren en bloemen wassen in 't voorjaar.
Zóo als van ondoordringbare vliegen de volkeren talrijk, die om den stal eener
kudde zwermen ten tijde der lente, en wanneer de melk de vaten bevochtigt: even
alzoo de dikharige Achajers stonden in 't veld, te verdelgen vurig verlangend de
Trojers.
En, - zóo als hun kudde wijd (vér weidend) van geiten de hoedende mannen goed
te onderscheiden weten waar ze in de weide zich mengden: zóo de aanvoerders
ze scheidden her en der, ten strijde te tiegen; waaronder heerscher Agamemnoon,
van oogen en hoofd
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gelijk aan Zeus-bliksembeminnaar, aan Ares van heupen, van borst aan Poseidoon.
Zóo als de os, die ter kudde véruit uitstekend onder allen, een stier is, want onder
het rundvee, verzameld, is hij opvallend; zoo dan den Atreus' zoon maakte Zeus,
te dezen dagen, uitgelezen en uitstekend onder de talrijke helden.
En talloos en talloos waren de strijders; en geen tongen tien, en tien geene
monden konden ze melden. Uit alle streken van Hellas, op schepen
ontelbaar, waren gekomen zij, langs de wijnkleurige zoutzee, en aan hun
spits de vermaardste hoofden.
En terwijl ze zich stelden in rij en gelid, verscheen in Ilios windvoetige
Iris, van Zeus gezondne, ter vergaêring aan Priamos, hem te verwittigen
tegen de talrijke scharen Achajers, de blaêren gelijk, of het stuifzand.
Hektoor, de koenste der zonen van Priamos, hebbende aldus gehoord,
heft ijlings den raad en stelde ook hij zijn heir op. En talrijk ook waren
dezen, strijdvaardig en koen als de besten onder de Achajers...
- Maar alléen in zijn schepen gezegen, lag de van voeten vlugge, godlijke Achilleus,
om een meisje gebelgd, Briseïs met de goede haren... En zijne benden aan den
zoom van de zee, met schijven vermaakten zij zich, en speren te gooien, en pijlen.
En zijne paarden bij zijne wagens stonden elk, de lotos weidend, en de
uit-moerassen-wassende eppe...
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III
Toen zij nu waren geschaard bij den aanvoerder ieder, te eenre de Trojers met
klank en geschreeuw gingen, vogels gelijk: gelijk ja de klank der kranen rijst vóor
den hemel, welke, den winter ontvlucht en den onzeglijken regen, krijschend vliegen
naar Okeanos' stroomen.
Ter andere zij, daar stonden de Achajers.
Zóo als om eens berg toppen Notos hult een nevel, den herderen geenszins een
vriend, maar den dief nog beter dan nacht, zóover ziet ieder slechts als een
steenworp; - zóo ja onder de voeten een stofwolk steeg als een windhoos, alwaar
ze schreden en overvlug doortrokken de vlakte.
En toen ze nu stonden gereed tegenover elkander, daagde Paris snoevend
ze uit, de besten onder de Argeiërs.
Maar, toen hem bemerkte de Ares-vriend Menelaos, 'lijk hij trad vóor de schare met
groote stappen: zóo als een leeuw zich verheugt, een groot kreng aangetroffen,
gevonden [hebbend] een geweide hert of een
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wilde geite, hij hongerend; want gulzig verslindt hij, zelfs als hem jagen op èn snelle
honden èn bloeiënde jonkheen: zóo verheugde zich Menelaos, Alexandros den
goden-beeldige, met eigen oogen [te hebben] gezien; want hij zei bij zichzelf te
moeten straffen den schuldge; en ijlings uit den wagen met zijne wapenen sprong
hij ten gronde.
Doch als hem zag Alexandros, de goden-beeldige, onder de vóorste vechters
verschijnen, was hij geslagen in 't dierbare hart: en naar achteren, binnen der
makkers bende deinsde hij, de Kèra ontwijkend. Zóo als wanneer iemand, in 's
bergen kreupelhout eene slange gezien, terugschrikkend wegloopt, en langs onderen
heeft het beven gevat zijne leden, en naar achteren vlucht hij, en bleekheid vat zijne
wangen: zóo in de bende drong zich terug der trotsche Trojanen, vreezend Atreus'
zoon, Alexandros de godenbeeldige.
Hektoor, zijn broeder, dit ziende: ‘Wan-Paris!’ scheldt hij, ‘schoon van
verschijnen, vrouwenbedwelmer, verleider! Schande echter voor uwe
naasten! Hoor de dikharige Achajers lachen om u, fraai wel van lijf, maar
krachtloos van ziele! Was het daarom dat ge een mooi-vormige vrouwe,
verdriet van uw magen, schand voor ons volk, moest kapen, om, vreugd
voor den vijand, thans voor haar echtgenoot te wijken? Mooi dan, uwe
kithara, en de gaven van Aphroditè, en uwe haren, en uw gestalte, als
ge in het stof zult hebben gerold! Maar lafaards zijn de Trojanen; anders
droegt gij al lang, om het kwaad dat ge stichtet, een deugdelijk kolder van
steenen!’
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Doch hem sprak daarop toe Alexandros de godenbeeldige:
‘Hektoor (dewijl me naar 't hoort ge berispt, niet tégen behooren), steeds is u 't
hart, de bijle gelijk, onweêrstaanbaar, welke gaat door het hout van een man die ja
met kunste scheepshout klieft, en zij meerdert 's mans kracht: zóo in de borst is u
niet schromend een geest. Niet de lieflijke gaven verwijt me der guldene Aphroditè;
zeker zijn niet te verwerpen der goden eerende gaven, die van hun eigen ze gaven,
en die naar willekeur niet iemand vermag te verkrijgen. Nu dan, zoo ge verkiest dat
ik vechte en strijde, laat dan de anderen zitten, Trojers en al de Achajers; mij echter
in het midden en den Ares-vriend Menelaos, smijt ons samen, om wegens Helena,
en hare schatten alle, te vechten; en hij die van beiden zege behaalt en overhand
krijgt, de schatten genomen [hebbend], wel alle, en de vrouwe, naar huis hij ze
voere. En dat de anderen, vriendschap en trouwe verdragen gedeeld (gesloten),
blijven bewonen Troja de dikkluitige; of varen terug naar Argos de paardenweidende,
en naar Achaja met de schoone vrouwen.’
Aldus sprak hij, in 't harte verheugend den dapperen Hektoor, die, wijl
wuifde zijn helmbos, toog naar 't Achajische leger.
‘Hoort nu,’ zoo sprak hij, ‘wat Alexandros u voorstelt.’
En hij dan hebbend gesproken, weervoerde Menelaos:
‘Hoort nu mede mijn woord; eerlang zullen
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Argeiërs en Trojers scheiden in vrede, naar het Noodlot beslist tusschen
Paris en mij. Brengt twee schapen, een witten ram voor de Zon, een zwart
ooi voor de Aarde; Zeus brengen we een ander offer. Laat ook komen
Priamos, te besluiten de heilige verbintnis; want zijn zonen - de jeugd is
verwaten - zijn stout en niet te betrouwen; hij echter is een grijsaard, die
weet wat best ons moog' dienen.’
Aldus sprak hij en vreugde vervulde in 't binnenst Achajers en Trojers.
Allen legden de rusting neêr; terwijl twee herauten fluks om de schapen
snelden, en Priamos zouden verwitt'gen.
Nu kwam Iris Helena met de witte bovenarmen tegemoet als gezante.
Deze vond ze in de vergaderzale, ten grooten weefboom aan 't weven, een dubbelen
doek, purper gekleurd; en vele gevechten roerde (weefde) ze er in van Trojers
paardenbedwingers en Achajers met koperen kolders, welke háar ter wille verduurden
(leden) onder de handpalmen van Ares. Dicht dan staande bij haar, sprak de van
voeten vaardige Iris:
‘Kom, mijne nympha, te zien, hoe Achajers en Trojers staakten den kamp,
en lieten Menelaos en Paris beslissen bij lange lanse wie u tot vrouwe
behoudt.’
Dus hebbend gesproken, de godin een zoete begeerte stortte in haar boezem,
om haren eersten man, en hare stad en hare ouders. En aanstonds in schit-
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terend-witte doeken zich hullend, snelde ze uit het vertrek, een teedere trane
vergietend; niet alléen, want met haar samen twee omringende maagden kwamen;
en weldra toen naakten zij waar de Skaiïsche poort was. Daar, om Priamos, Panthos
en Thumoites en Lampos en Klutios en Hiketaoon, telg van Ares, en Oukalegoon
en ook Antenoor, van wijsheid doorademd beiden, zaten, Ouderen onder den volke,
boven de Skaiïsche poorte; van ouderdom wege den oorlog gelaten, maar in den
rade reednaars kloekmoedig, krekels gelijkend, die in het bosch op een boom
gezeten, een stemme zoet als een lelie sturen; aldus dan der Trojers leiders zaten
boven den toren. - En dezen, toen ze zagen Helena den toren tegen komen,
stillekens de eene den andere met vleuglige woorden toesprak:
‘Het en kan niet gewraakt, dat Trojers en goed bescheenplaate Achajers, dezer
vrouwe aangaande, langen tijd smarten lijden: schrikkelijk aan de onsterflijke godinne
van aangezicht lijkt ze. Doch ook aldús, zúlk nochtans wezend, dat zij ter schepen
maar keere, en ons en ons kinderen, keerend, niet lijden en late.’
Aldus dan spraken zij. En Priamos Helena riep met der woorde:
‘Hier gekomen, geliefde kind, ga zitten vóor me, opdat ge zien moogt uw eersten
genoot, en uw aangehuwde verwanten, en uwe vrienden. In niets me schuldig en
zijt ge; de goden echter me schuldig zijn, die over mij hebben gestort den oorlog,
tranen-vele, der Achajers. Zoo kunt me dien wonderen man ge noemen; wie toch
is die Achajische man zoo treflijk en groot? zeker, een heel hoofd grooter anderen
zijn;
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doch schoon evenzeer en mocht ik niet zien met mijne oogen, noch even eerwaardig:
want een koninklijk man gelijkt hij.’
En Helena met volgende woorden gaf antwoord, godlijke onder de vrouwen:
‘Schaamte me gevend zijt ge, geliefde schoonvader, en vreeze. Ware eene slechte
dood mij aangenaam geweest, toen 'k hierheen uw zoon volgde, het huwelijksbed
en de kennissen latend, en het kind laatgeboren, en de in jaren-gelijke geliefde
gespelen! Maar zulks en gebeurde; waar 'k weenend om smolt... Doch dit wil ik u
zeggen, wat ge me vraagt en uitvorscht. Deze ja is Atreus' zoon, wijd-heerschende
Agamemnoon, beide een koning goed en een krachtige lansendriller; zwager ook
was hij mij, mij met het hondengezicht (onbeschaamde, lafhartige); ja, hij wás het,
helaas!’
Aldus sprak ze, en hem de grijsaard bewonderde en sprak:
‘o Zalige Atreus' zoon, geluks-geboorne, heilrijkbedeelde, waarlijk ja, zeker velen
dienen u jongeren onder de Achajers. Reeds ook in Phrugië kwam ik, 't aan
wijnstokken rijke, en daar zag ik zeer talrijke Phrugiërs, mannen met bonte veulens,
volken van Atreus en van Mugdoon den goden-gelijke, welke toen legerden ter
zoomen van den Sangarios. Want ook ik, een bondgenoot zijnde, onder hen werd
gerekend, te dien dage dat ook kwamen de Amazonen, de mannengelijke; maar
zelfs zij zóo talrijk en waren niet als de oogen-drillende Achajers.’
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Ten tweeden male, Odusseus gezien, ondervroeg nu de grijsaard:
‘Kom, zeg (noem) me ook dezen, geliefde kind, wie deze is: wel minder van een
hoofd dan Agamemnoon den Atreus' zoon, breeder echter van schouders en borst,
op het uitzicht. De wapenen liggen hem op den grond, den veelvoedende; maar hij,
een ram gelijk, doorloopt de rijen der mannen: eenen jongen ram vergelijk ik hem
dan, dichtbewolvacht, die de groote kudde der ooien van schittrende blankheid
doorwandelt.’
Hem dan antwoordde Helena, de Zeus' ontsprotene:
‘Deze nu is Laërtes' zoon, de veelvuldig-wijze Odusseus, die gevoed werd in 't
volk van Ithaka, dit ruw nochtans zijnde; hij, wetend allerlei listen en vernuftige
plannen.’
Haar daarop Antenoor, de bezielde, sprak toe:
‘o Vrouw, zeker grootelijks wáar dit woord hebt ge gesproken. Want reeds ook
hierheen kwam vroeger de godlijke Odusseus, uwentwille als gezant, met den
Ares-geliefden Menelaos, en hun had ik te gast ontvangen, en in mijne woning als
vrienden, en van beider aard werd me bekend, en vernuftige plannen. Maar als, ja,
in der Trojanen vergaêring ze waren gemengeld: stonden ze, Menelaos overtrof
hem van breede schouderen; zaten daarentegen beiden zij neêr, eerwaardigste
was Odusseus. Doch, toen ze woorden en plannen voor allen uitsponnen, zeker
wist Menelaos, vloeiend van reden, weinig wel, maar grootelijks duidelijk, daar hij
niet van veel zegs was noch afwijkend in zijne woorden, hoe ook van geboorte de
jongste. Maar als, ja, de veelvuldig-wijze Odusseus oprees,
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stond hij, en omlaag keek hij, op den grond zijn oogen gevestigd, en den skepter
noch achtren noch voren bewoog hij, maar onbewegend hield zich, een breinloos
wezen gelijkend; doch, wanneer dan een stemme groot uit de borst hij stootte, en
woorden de sneeuwen gelijkend des winters, geen andere sterfling en hadde daarna
met Odusseus gewedijverd; dan, aldus hem hebbend gezien, en bevreemdde ons
niet langer Odusseus' gestalte.’
Ten derden male nog, Ajas aanschouwd, ondervroeg de grijsaard:
‘Wie dan die andere Achajische man, en treflijk en groot, uitstekend boven de
Argeiërs met het hoofd en de breede schouders?’
Hem Helena met het spannend omhulsel antwoordde, godlijke onder de vrouwen:
‘Deze is Ajas, de wonderlijke, vest der Achajers; en Idomeneus aan de andere
zijde, bij de Kretenzers gode gelijk, houdt zich; om hem heen der Kretenzers
aanvoerders verzamelen zich. Dikwijls hem herbergde de Ares-geliefde Menelaos
in onzen huize, waar hij van Kreta kwam. Nu de anderen, allen, zie ik, der
oogen-drillende Achajers, die ik wel hadde erkend, en wier namen gemeld: maar
twee en vermag ik te zien niet, leiders van volkren, Kastoor paardenbedwinger en
den van vuisten dapperen Pollux, tweelingbroeders van mij, die als mij baarde eene
zelfde moeder. Of en zijn ze meêgegaan, Lakedaimoon uit, het lieflijke? Of, hierheen
medegekomen ten zeebevarende schepen, willen zij thans niet in den strijd zich
begeven der mannen, de schaamte vreezend en de schanden talrijk,
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die over me zijn?’
Aldus sprak ze: en dezen reeds hield in den levenwekkenden grond, Lakedaimoon
zelf, de geliefde, vaderlijke aarde...
Middelerwijl repten zich de herauten. Lammeren aangedragen en in
bokkenhuid de goed-geestige wijn, maanden ze Priamos aan naar de
vlakte te dalen en 't offer te brengen, vóor Menelaos en Paris voeren tot
vechten.
En huiverde de grijsaard, en hiet zijn gezellen de paarden te onderjukken; en dezen,
ijverig, waren gehoorzaam. Toen steeg in Priamos, en strekte de teugels naar achter:
en bij hem Antenoor de bank van den prachtigen wagen beklom; en zij bei door de
Skaiïsche poorte ten pleine voerden de vlugge paarden.
Toen ze kwamen te midden van 't leger, rezen Agamemnoon en
Odusseus, en, de offerdieren gebracht, sneed de Atreus' zoon het haar
van den kop der lammeren met zijn lang zwaard, en dit haar werd gedeeld
onder de besten der Trojers en der Achajers. En toen sprak hij 't gebed:
‘Zeus vader, van de Ida regeerend, roemvolste en grootste, en Helios, die alles
1)
aanziet en alles beluistert, en Stroomen en Aarde, en gij die langs onderen de
dood-gebeulde menschen schuld laat betalen,

1)

In de onderwereld. Zie Namen- en Zaken-register.
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mocht iemand meineed bezweren: ons weest getuigen en waakt om de trouwe
verdragen; zoo te eenre Menelaos van Alexandros werd gedood, hij dan Helena
hebbe en haar schatten alle; en wij, dat we in onze schepen keeren, de zeeën
doorklievend; zoo ten andre Alexandros is gedood van den gelen Menelaos, dat de
Trojanen dan Helena en de schatten alle teruggeven, en een boete aan de Argeiërs
betalen, als voegzaam zijnde, en welke onder de later-komende menschen in
ómvang weze (waarvan het nageslacht nóg spreke). Doch zoo me de boete Priamos
en Priamos' kinderen niet betalen en wilden, Alexandros bezweken, dan zal ik in 't
vervolg nog vechten ter wille der poene, hier volhardend, totdat ik het einddoel des
oorlogs bereike.’
Hij zei, en met onbarmhartig ijzer offerde hij de rammen; en ieder bij
beurte dan schepten ze wijn uit het mengvat, goten hem over de dieren,
en baden:
‘Zeus, roemvolste, grootste, en andere onsterflijke goden, wie van beiden de eerste,
tegen verdrag in, schade mocht brengen, aldus hun de hersenen ter aarde mogen
vloeien gelijk deze wijn, van hun, en van hun kinderen, en dat hunne vrouwen door
andren worden bedwongen.’
Aldus spraken zij, terwijl Priamos, de wagen beladen van de offerdieren,
keerde terug naar Troja, het winden-doorwoede. Hektoor nu en Odusseus
maten de ruimten der dingplaats, en, in een koperen helm,
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lootten zij uit wie 't eerste de lansen zou zwieren. Weêrzijds klonk dan de
beê van Trojers en van Achajers, smeekend dat in de wone van Aïdes
vinde onthaal de verwonnene, en dat een eed bezweer' een duren vrede.
1)

Schudde toen de groote, helmzwaaiende Hektoor, naar achteren ziend: van Paris
spoedig uitsprong het lot. En zij dan zaten bij rijen, waar van ieder de paarden, de
voeten-heffende, en de onderscheidene wapenen zij wisten [te staan]. Dan om de
schouderen hechtte de schoone wapenen godlijke Alexandros, Helena's echtvriend,
de schoonharige. En de scheenplaten eerst om de schenen legde hij, schoone, met
zilveren gespen bevestigd; ten tweede daarna, de kuras om de borst sloot hij, van
zijn broeder Lukaoon: en zij ging hem. En dan om de schouderen smeet hij een
zwaard met zilveren spijkers, een koperen; en daarna een beukelaar groot en stevig;
en op het machtig hoofd een helm, welgemaakt, plaatste hij, met een paardenstaart,
en vreeselijke manen van boven bewogen. Dan greep hij een krachtige lanse, die
zijn vuisten goed paste. - En aldus op dezelfde wijze Menelaos de Aresgeliefde zijn
wapenen aandeed.
Zij dan, toen zij, aan beide zijden der menigte, zich hadden gewapend, in het
midden van Trojers en van Achajers traden zij aan, schrikkelijk dreigende kijkend;
verbazing dan hadden wie 't zagen: en Trojers paardenbedwingers en goed
bescheenplaate Achajers. En

1)

den helm, voor de uitloting.
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dichte dan stonden zij in de afgemetene ruimte, beiden zwaaiend de lansen, de een
tegen den ander wrokkend. De eerste dan Alexandros wierp vooruit zijn
langschaâuwige lanse, en trof den Odusseus' zoon zijn schild, dat aan alle zijden
gelijk was; en niet en scheurde 't het koper, maar kromde de punt op het schild, het
krachtige. De tweede dan drilde het koper de Atreus-zoon Menelaos, biddend
Zeus-vader:
‘Zeus-heer, geeft dat ik straffe die me het eerst kwaad heeft gedaan: godlijke
Alexandros; en in mijne vuisten smijt hem, opdat iedereen huivre, ook de
later-geborene menschen, den gastheer kwaad te berokkenen, die vriendschap zal
hebben bewezen.’
Hij sprak, en, gooiend omhoog, wierp vooruit hij de langschaâuwige lanse, en trof
den Priamos' zoon zijn schild dat aan alle zijden gelijk was; en dwars door het schild,
het blinkende, ging de machtige lanse, ook door het harnas zeer kunstig bewerkt
bleef ze haapren; en tegen 't holle des buiks doorscheurde het kolder de lanse; hij
dan neeg, en ontweek de Kèra, de zwarte.
Atreus' zoon dan, getrokken het zwaard met de zilveren spijkers, trof, het heffend,
des helmen kam; doch, óm hem in drieën en vieren gebroken, ontviel het zijn hand.
En Atreus' zoon jammerde, ziende in den hemel, den wijde:
‘Zeus-vader, verderflijk als gij geen andre der Goden: waarlijk, mij docht te moeten
straffen Alexandros om zijne wandaad; nu echter mij in de hand brak het zwaard,
mij de lanse zwierde uit de handpalm nutloos, en ik en trof hem niet.’
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Hij sprak; en, springend vooruit, greep hij den helm met den dikken paardestaart
en sleepte den omlaag-getrokk'nen naar de goed-bescheenplaate Achajers; knellend
worgde hem (Alexandros) de veelvuldigbestikte keelriem onder den weeken hals,
die hem onder de kin, band van den helm met drie punten, was gespannen. En
voorwaar, hij (Menelaos) hadde hem medegesleept en onzeglijken roem hadde hij
verworven, zoo niet scherp en had toegezien Zeus' dochter Aphroditè, die hem deed
scheuren den riem, uit een os, krachtig geslacht [gesneden]; ledig nu, de driepuntige
helm daarop volgde de spierige hand. Dezen toen de held in 't midden der
goed-bescheenplaate Achajers wierp, slingrend, en hem grepen de aaneengeslotene
makkers. Doch opnieuw stormde hij los, hem te vellen vurig verlangend onder de
lanse van koper; hem (Alexandros) echter rukte weg Aphroditè, makkelijk zeer, daar
ze was eene Godheid, en hem hullend in nevelen vele, lei hem neer in het bedde,
geurend van gebrand reukwerk. Zij dan zelve daarna ging roepen Helena, en deze
vond ze op den toren, den hoogen, en om haar de Trojaansche vrouwen talrijk
waren. Met der hande het nektargeurend gewaad hebbend gevat, schudde ze 't;
een oude gelijkend, sinds-lange geboren, sprak ze haar toe, als een wollebewerkster,
die, toen ze Lakedaimoon bewoonde, bereidde de wolle, de schoone, en die 't
meeste zij minde. Deze gelijkende sprak haar toe de godlijke Aphroditè:
‘Kom hierheen; Alexandros u roept, in der woning te komen; hij daar in 't bed, in
't gedraaide leger, van schoonheid glanzend en kleeragie; en gij niet zeggen
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en zoudt hij uit den strijd met een held gekomen te zijn, maar naar een dansrei te
gaan, of, den dans nauwlijks gestaakt, hij neder te zitten.’
Aldus sprak ze: en haar 't gemoed in de borst deed ze roeren. Doch, wen ze
(Helena) bespeurde der godinne alom-schoonen hals, en haar borsten die driften
ontsteken, en de oogen glanzend, was ze verbaasd aanvankelijk, en het woord uitte
ze, en sprak:
‘Booze, wilt ge nog verder mij, rampzalige, bangen? Wijl Menelaos, de
sterke, Alexandros versloeg, en eischt me als belooning, zoekt ge me
weer door listen tot Paris te voeren! Word echter zelf zijn genoote, - weldra
zijn slavinne. Ik en worde opnieuw voor Trojische vrouwen smaad en
bespotting; groot is mijn lijden genoeg reeds.’
Toornig gaf de godinne haar antwoord:
‘Maak me niet kwaad, vermeetle, ik die tot heden u liefhad; 't ware
verderflijk voor beide partijen; ú waar' 't nog slechter.’
Aldus sprak ze; en vreeze Helena beving, de Zeusgeborene; toen schreed ze,
gehuld in een wade witschitterend, zwijgend, en al de Trojaansche vrouwen
verborgen; haar vóor ging de Geest.
Toen zij nu Alexandros' huis, 't alom-schoone, bereikten, de omringende maagden
dra naar den arbeid keerden; zij echter naar 't hoogdakige bed ging, de godlijke
onder de vrouwen. Haar, dan een zate nemend de glimlach-lievende Aphroditè,
voor Alexandros plaatste de godin, ze er hebbend gebracht; en
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daar zat dan Helena, de dochter van Zeus Aigisvoerder, de blikken naar achtren
gewend, en den echtgenoot berispte ze in deze woorden:
‘Gij keert uit den strijd, gelijk ge er had moeten bezwijken, onder een man getemd,
een krachtigen, die mijn eerste genoot was! Ja, vroeger snoefdet gij, den
Ares-geliefden Menelaos èn door de kracht, èn door de vuist, èn door de lanse te
boven te zijn; maar ga thans uitdagen den Ares-geliefden Menelaos, om opnieuw
te vechten man tegen man! Doch neen, óp te houden raad ik u aan, en niet langer
met geelharigen Menelaos man tegen man een gevecht te vechten en te strijden
zottelijk, uit vreeze dat spoedig onder zijn spere gij zwichtet.’
En haar, Paris, met deze woorden antwoordend, sprak:
‘Vrouwe, en krenk me niet met grievende woorden 't gemoed; want nú Menelaos
het won, met Athenè; op mijn beurt echter ik: want de goden zijn ook met óns. Maar
kom, van liefde laat ons genieten, in 't bedde gelegen. Want nimmer nog mij aldús
Eroos het brein heeft omwikkeld, niet zelfs toen voor 't eerst, uit Lakedaimoon 't
lieflijke ik voer, u hebbend geschaakt in de zeeëndoorklievende schepen en op het
eiland Kranaè ik met u werd gemengd in liefde en van bedde, zóo als 'k u thans
beminne, en me een zoet verlangen bevangt.’
Hij zei het, en ging vóor, naar de koetse gaande; en te zelfder tijd volgde zijn
gade: beiden dus lagen in de bedden met open snijwerk...
Menelaos intusschen, een tijger gelijk, rende óm,
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Alexandros te vinden. Niemand echter had hem gezien, noch had, ware
hij gezien, geaarzeld hem te offeren, want allen was hij te haat. Hij dan
spoorloos verdwenen, was het met bijval dat zij ontvingen Agamemnoon's
verklaring die Menelaos verwinnaar benoemde, en hem toewees Helena
en al hare schatten.
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IV
Middelerwijl de goden, bij Zeus, hielden vergaêring, op een gouden bevloering; in
't midden van hen de eerweerdige Hèbè plengde nektar of 't wijn waar; en zij, met
goudenen schalen dronken de eene den andren toe, der Trojers stede beziende.
Daadlijk trachtte Kronos' zoon te tergen Héra door hartesnijdende woorden,
onrechtstreeks sprekend:
‘Zeker bij monkelend toezien bepaalt ge uwe hulpe tot Menelaos, Héra,
gij en Athenè Alalkomeneïs? Betere bijstandverleenster is me dan toch
Aphroditè!... Doch laat ons liever bespreken 't verloop van de zaken.
Mocht het u allen gevallen, dan ware mijn oordeel: blijve Priamos' veste
bewaard, en dat Menelaos weêr huiswaarts voere Helena.’
Felle toorn - terwijl Athenè bleef zitten - stak toen Héra 't gemoed in brand,
om den smaad van het voorstel. En bitsig waren haar woorden:
‘Wreedaard! hoe zijn weêr uwe woorden! Is het daarom dat 'k mijn paarden
vermoeide om 't volk te vergaêdren, Priamos te ramp en de zijnen?’
Zeus echter:
‘Daimoon-bezeetne, wat hebben misdaan u Pria-
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mos en zijne kinderen? Kondet gij, ge zoudt ze wel levend verslinden!
Nu, doe voort, maar let dat die twist geen veete kweek' tusschen ons
beiden. En, ik zeg het u: zoo 't me geviel eene stad te vernielen die u
dierbaar mocht wezen, niets zal keeren mijn toorn noch slechten mijn
woede. Want onder de zon, want onder den sterren-voerenden hemel,
is me geen stede lief als het heilige Ilios.’
Wedervoer toen de godin met het koeiengezicht:
‘Goed dan, verwoest waar ge wilt de steden me 't dierbaarst; doch laat
thans me begaan. En ook en vergeet niet: 'k ben van 't zelfde geslacht
als gij, en uw gade. Dáarom, laat ons toegevend zijn de een voor den
andere. Stuur Athenè beneden in 't woedende krijgskrijt, en ik stem toe
dat de Trojers eerst de eeden verbreken.’
Vrede hiermeê had de Vader van menschen en goden. IJlings zond hij
Athenè beneden, naar de afspraak.
Zij dan van uit de Olumpische kruinen bonsde beneden. Zóo als een sterre gezonden
door Kronos' kind met kromme verzinsels (de sluwe), 'tzij voor de vaarlui een teeken,
'tzij voor een leger weidsch van volkren; schittrend, en van haar uit talrijk de
sprankelen gaan: haar gelijkend bonsde op den grond los Pallas Athenè, en sprong
neêr in het midden; en verbazing was (hun) die het zagen, Trojers
paardenbedwingers en goedbescheenplaate Achajers. En thans ieder sprak,
beziende naast hem eenen anderen:
‘Zeker zal oorlog kwaad en strijdwoede schrikkelijk
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wezen, of vriendschap tusschen beiden plaatst Zeus, die als verdeeler onder de
menschen van oorlog werd aangesteld.’
Aldus spraken zij. Doch Athenè, onder gedaante van Laodokos, den zoon
van Antenoor, trad Pandaros tegen, die van den zoom des Aisèpos aan
het hoofd van zijn volk der Trojanen te hulp was gesneld. En hem sprak
toe zij vleuglige woorden:
‘Wilt gij volgen mijn raad, en den roemrijken dank van Troja en wel 't
meest nog van held Alexandros verwerven? Wilt ge keeren, beladen van
buit en van giften? Zend uw pijl dan den Atreus' zoon Menelaos, stuur
hem ter houtmijt, en rijkelijk zal wezen uwe belooning.’
Aldus sprak Athenè, en het brein van den breinloozen overreedde. Aanstonds nam
hij zijn bogen, den goed-effengekrabden, uit een geilen wilden-bok [gemaakt], welken
vroeger hij-zelve, onder de borst dezen (den bok) rakend, waar uit een rotse hij
kwam, hem vangend in hinderlage, had getroffen onder de borst, en hij ruggelings
botste op de rotse; en hoornen uit 't hoofd hem van zestien palmen waren gewassen,
die, ze bewerkend, een hoornenkrabbende werkman voegde, en alles goed gepolijst,
met goudenen kromming bekroonde. Dezen nu goed stelde hij neêr, hem spannend,
naar de aarde gekromd; vóor hem hun schilden hielden zijn dappere makkers, 'dat
niet eerder toespringen zoude de Ares-bevangene zoon der Achajers, eer was
getroffen Menelaos, de Ares-be-
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vangene Atreus' zoon. Toen lichtte hij 't deksel der pijlkas, en eruit haalde een pijl,
1)
nimmer geschoten, gevederd, steun der zwarte wrevelen; ijlings ter peeze zorgelijk
legde den bijtenden pijl hij, en gelofte deed hij Apolloon, den Lukos-geboornen, den
bogenbefaamden, hekatombe, in zijnen huize terug in de heilige burchtstad Zeleia.
En hij trok (schoot), samen de pijlkneep genomen en de peeze van koedarm, en
de peeze aan den tepel bracht hij, en ten bogen het ijzer. Daarop de tot
cirkel-gedwongene groote bogen getrokken, ronkte het bogenhout en de peeze
grootelijks krijschte, en sprong de pijl, de scherp-gepunte, onder den volke te vliegen
verlangend...
Doch niet u, Menelaos, de zalige goden vergaten, de onsterflijken, en minst van
allen Zeus' dochter, de krijgsbuitbrengende, die, vóor u staande, den pekkigen pijl
weerde. Zij immers keerde hem af van uw huid, als een moeder van haar kind keert
een vliege, waar het rust in verkwikkenden slaap. Zij dan dreef hem, waar des
gordels gespen van goud samensloten, en waar dubbel zat het harnas; en viel op
den gordel, den sluitenden, de bijtende pijl, en ja dwars door den gordel, den sierlijk
gemaakten, voer hij; en dóor het harnas heen, het veel-versierde, drong hij; en door
den band, dien hij droeg tot beschutting van 't vel, een veste tegen de speren, die
hem 't meest beschutte; en van voren dóor ging hij zelfs door dezen; en ja, 't opperste
vel de pijl bekraste des helden, en onmiddellijk ontvloot bloed, wolk-donker, der
wonde.

1)

Die de pijnen teweeg brengt.
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Zóo als wanneer eene vrouw het ivoor met purper beverft, eene Meonische of
Karische, om kaakstuk te zijn van de paarden - 't ligt in de kamer, en talrijk hebben
begeerd de ruiters het mede te dragen; en voor den koning ligt het, een kleinood,
gelijk'lijk een sieraad voor het paard en den menner tot roem, - zoo u, Menelaos,
waren besmeurd met bloed de billen goed-gerezen, en de scheenen, en de enkels
schoone langs onder.
Huiverde toen de vorst der mannen Agamemnoon, waar hij zag 't zwarte bloed
ontvloeien der wonde; en huiverde mèt hem de Ares-geliefde Menelaos. Doch, toen
hij zag dat bindsnoer en weêrhaken buiten nog zaten, opnieuw hij het hart in de
borst hervatte. En onder hen dan sprak, zwaar-kuchende koning Agamemnoon, de
hand gevat van Menelaos, en verzuchtten de makkers:
‘Lieve broeder, u thans ten dood zijn verdragen gesloten, gij alleene gesteld vóor
de Achajers om met de Trojanen te strijden. Zóo de Trojanen u troffen, en traden
de trouwe verdragen met voeten. Doch, voorwaar, niet nutloos zal wezen het offer,
noch 't bloed van de lammeren, noch de onvermengde plengoffers, noch de rechtere
handen [ten trouwe gereikt], waarin we vertrouwden. Want zoo niet daadlijk de
Olumpiër 't volvoert, wel later zal hij 't volvoeren: en grootlijks zullen ze boeten, met
hunne hoofden, hun vrouwen en hunne kinderen. Want goed weet ik dit in mijn
hersenen en in mijn harte: dat zal wezen een dag, dat eindlijk ten grond gaat 't
heilige Ilios, en Priamos, en 't volk, met de goede esschenhouten
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lansen, van Priamos, en dat Zeus, Kronos' zoon hoogzeetlend, den Aithèr bewonend,
zelf naar hen toe zal schudden de omduisterende Aigis tegen hen allen, om zulk
bedrog vertoornd, en dát niet zal wezen zonder gevolgen. Doch mij zal 't vreeslijke
smart om u zijn, o Menelaos, zoo ge bezwijkt, en de moira vervuld hebt uws levens,
en zeer geschandvlekt naar 't overdorstige Argos zou ik keeren. Want daadlijk
zouden herinneren zich de Achajers de vaderlijke aarde, en we zouden laten ter
wille van Priamos en der Trojanen hierover de Argeiïsche Helena; en úw beendren
verettert (verteert) het bouwland, liggend in Troja, na onvoleindigden arbeid; en
aldus zal éen dan zeggen der Trojers, de overmoedigen, op den grave springend
van Menelaos den roemruchtigen:
“Moge aldus bij alles zijn woede botvieren Agamemnoon, zóo als thans een
nutteloos leger hij voerde hierheen van Achajers! Immers hij keerde naar huis in de
lieflijke vaderlandsche aarde op de ledige schepen, achterlatend den goeden
Menelaos.”
Zoo zal iemand nog spreken; - dat me zich oopne de wijde grond!’...
Doch bemoedigend, weêrvoer Menelaos:
‘Wek geen vreeze, mijn broeder, onder de Achajers; gevaarlijk en is toch
de wonde niet...’
Maar, bezorgd, liet Agamemnoon halen den arts Machaoon, zoon van
befaamden Asklepios.
Als nu ze kwamen waar de geelharige Menelaos getroffen werd (en óm hem
gezameld alle de besten ston-
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den in kring, en in hun midden stond de godengelijke man): dadelijk uit den gordel,
den sluitenden, trok deze (Machaoon) den pijl, en deze eruitgetrokken, naar achteren
braken de scherpe weêrhaken. En hij ontbond den alom-blinkenden gordel, en
daaronder 't strijdhemd ook en den buikband, kunstig vervaardigd door
koperbewerkende mannen. Toen hij nu zag de wonde, waar dóordrong de bijtende
pijl, zoog hij eruit het bloed, en erop leengende middelen, die hij kende, strooide hij,
die vroeger aan zijnen vader, vriendlijk gedenkend, schonk Chiroon...
- Terwijl zij aldus hunne zorgen hem gaven, drong opnieuw naar den strijd
het Trojische leger, en ook de Achajers hervatt'en den kamp. En
Agamemnoon liep van den eene, hem manend, ten andre, hem gispend.
‘Argeiërs,’ sprak hij, ‘laat niet varen 't onstuimig verweer, want den leugnaars zal
vader Zeus niet wezen een bijstand; maar dezen die de eersten, over verdragen
heen, ons schade berokknen, dezen-zelven voorwaar zullen de teedere huid de
gieren opeten; wij daarentegen, hunne geliefde vrouwe' en onmondige kindren
voeren we mede in de schepen, als wij de burchtstad hebben vermeesterd.’
En tegen andren:
‘Argeiërs, venijnige baazlaars, onteerden, hebt ge geen zelf-eerbied? Waarom dan
staat ge daar, ver-
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suft evenals hertsjongen? die ja vermoeid van door breede vlakte te rennen, blijven
staan, en in hun brein en groeit er geen veerkracht: zóo gij staat als versuft, en
zonder te strijden. Wacht gij dat de Trojers zijn dichter gekomen, tot waar de schepen
met schoone achtersteven liggen getrokken ten zoome der blankende zee, om te
zien of over u strekt zijne hand de Kronos' zoon?’
En hij ging, en allen maande hij aan tot den oorlog: Idomeneus, sterk als
een ever, hoofd der Kretenzen; beide Ajaxen daarna, omringd als van
een wolk van hun voetvolk.
Zóo als wanneer van een kijkplaats uit ziet een nevel de herder, naderend over de
zee onder Zephuros' huilstem; en hèm dan, in der verte staande, zwarter, evenals
pek, schijnt hij [de nevel] te gaan alover de zee, en hij voert windhoos talrijk, en hij,
herder, huiverde toen hij het zag, en onder een spelonke dreef hij de kudde: zóo
met de Ajaxen en de Zeus' onderwezene jongeren; in vijandlijken krijg, bewogen in
dichte, donkre g'leedren, van schilden en lansen ruig.
En ook tot Nestoor ging Agamemnoon, ten helderen spreker, die, hoe de
jaren bevingen hem, door moed de jeugd verving, en zijn ruiters geleidde;
en tot Odusseus, den rijke aan listen; en tot Diomedes, den zoon van den
paardenbedwingenden Tudeus, welken met woorden van smaad hij
trachtte den moed te verhoogen. Deze echter, ontving de berisping in
ootmoed, en erkende de drijfveer van Agamemnoon's rede.
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Dapper dan ook en onstuimig bereidt hij ten strijd zich, die aanvangt.
Zóo als wanneer op den oever veelgalmend de golf van de zee zich heft de éen
boven de' andre, van Zephuros onderwoeld; in de zee eerst schudt zij het hoofd,
en vervolgens op 't zeestrand gebroken, grootelijks trilt zij, en, om de landtongen
welvig zijnde, stapelt zij steil zich, en spuwt het zilte zeeschuim: zóo dan rukten de
eene op de andren vooruit der Danaërs woelge geleedren onophoudlijk ten krijge.
En zijn bevelen den zijnen gaf iedere onder de aanvoerders; en de anderen, in stilte
gingen zij (en niet en hadt ge vermoed zoo talrijk een volgende bende te hebben
ter borst een stemme), zwijgend ontziende de teekengevende leiders, en om allen
de waapnen verscheiden blonken, waarin zij aanrukten.
En de Trojanen: zóo als de ooiën in eens vermogenden mans stal bij duizenden
staan, die, gemolken, geven een schittrende melk, zonder ophouden blatend, de
stemme der lammeren hoorend: zóo der Trojanen getier door het leger, het weidsche,
verhief zich. Want niet van allen en was een zelfde geroep, noch eender geluid,
maar hun spraak was gemengd, en uit vele streken waren de mannen geroepen.
De eene huilde Ares aan, de andre Athenè met 't uilengezicht, Deinos daarna en
Phobos en Eris, de mateloos-ijverig drijvende, van Ares den mannenverdelger zuster
en gezellinne, welke, klein eerst, den helm verheft, maar daarna op den hemel leunt
haren kop, en op de aarde ze wandelt. En zij dan gelijke
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twistzucht smeet in hun midden, stappend aldoor de bende, vermeerdrend 't gesteen
van de mannen. Deze (de soldaten), wanneer ze, in éen plaats zich zaêmlend,
waren gekomen, botsten opéen hun lederen schilden, opéen de lansen en de
krachten der mannen met koopren kurassen; en de navel-welvge rondassen rukten
de eene op de andere los, en talrijk gehuil verhief zich. Dáar toen gejammer en
bede roerden (klonken, zich verbreidend) onder de mannen, van verdelgers zoowel
als verdelgden, en vloeide van bloed de aarde. - Zóo als van wintertijd-zwellende
stroomen, uit de bergen neêrstroomend, in 't menglende dal saêmstorten hun
machtige water, uit de bronnen, de groote, in 't binnenst van 't holle ravijn, en uit
der verte hun druischen midden de bergen hoorde de herder: zoo uit hun menglen
wies een gehuil en een vreeze.
En zoo stormden ze, de eenen na de andren, van beide zijden ten strijde;
als torens schreden ze voort; als torens vielen ze neder. Speren
doordrongen slapen, en flanken het ijzer der zwaarden.
Want velen van Trojers en Achajers wierden geveld te dien dage, voorover gevallen
in 't stof de eenen op de andren.
Opnieuw nu den zone van Tudeus, Diomedes, gaf Pallas Athenè kracht en
zekerheid, 'dat uitblinkend onder alle Argeiërs hij worde, en een eerlijke faam hij
verwerve. Branden deed ze uit helm en schild hem een onvermoeibaar vuur, de
sterre des herfsten gelijk, die 't meeste schittrend, alom flikkert, gewasschen
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in Okeanos; zóo deed ze een vuur hem branden op hoofd en om schoudren, daar
ze hem dreef naar het midden waar de meesten zich warrlig bewogen.
En hij versloeg ze, de eenen na de anderen en, gedreven van Ares,
sterfling-plage, moorden-beverfde, muren-bestormer, volgden zijn
voorbeeld Agamemnoon en Idomeneus en Menelaos en al de andere
helden. Ruggen doorstaken en tongen de lansen, en 't teedere vleesch
van de buiken; schoudren en handen hieuwen de zwaarden.
Zóo dan wrochtten ze dóor het heftige vechten. En de zoon van Tudeus, niet en
hadd't ge geweten tot wie van beide hij hoorde, óf hij onder de Trojers verkeerde of
onder de Achajers. Want hij sprong door de vlakte, den vollen stroom gelijkend
winter-gezwollen, die, snel vlietend, uiteen-smijt de dammen; noch kunstmatige
dammen vermogen hem te weêrhouden, noch ook de wallen weêrhouden der velden,
1)
der weeldrigbloeiende, waar hij kwam ijlings, als woog op hem Zeus' stortvlaag ;
en vele onder hem van de schoone werken worden vernield der jongeren (der
menschen). Zóo onder den zoon van Tudeus de gedrongen geleedren warden
dooréen der Trojanen; en zij weêrstonden hem niet, hoe talrijk zij waren.
Doch toen hem bemerkte Lukaoon's schittrende zoon, waar hij sprong door de
vlakte, vóor zich warr'-

1)

De stortvlaag door Zeus gezonden. Zeus werd beschouwd als maker en stuurder van regen,
sneeuw en hagel.
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lend dooréen de geleedren, ijlings naar den zoon van Tudeus spande hij zijn
krommenden boog, en hij trof hem, daar hij vooruit rukte, rakend ter rechteren
schouder, aan de geul van het kuras; dwars door vloog de bijtende pijl, tot aan de
andere zijde er dóor, en bezoêlde met bloed het kuras. Hem-aangaande dan luid
riep Lukaoon's schittrende zoon:
‘Trekt, Trojanen, vooruit: ik doodde den beste onder de Achajers!’
Doch zijn snoeven en werd niet bewaarheid: Diomedes, van Pallas Athenè
geholpen, zag plots zijn wonde genezen, en, nadat zij waarschuwing gaf,
dat niet hij en treffe een god of godes, tenzij de zeer gehate Aphroditè,
trok ten strijd hij terug met driedubbelen moed.
Zóo als eenen leeuw een herder, ter wei bij zijn wollige ooiën, heeft geschramd,
de schaapskooi binnengedrongen, maar niet heeft geveld hem: daardoor heeft hij
te feller zijn aandrift gesterkt, en keert zijnen aanval niet langer, maar hij dringt in
de stallen door, en de verlatene [beesten] vreezen; deze nu gedrongen de eene op
de andre liggen gespreid; hij echter, verwoed, ontspringt de diepe omheining: zóo
volijvrig onder de Trojanen mengt zich de sterke Diomedes.
En voort gaat de slachting en 't vellen der helden, en 't kapen der paarden.
Zóo als een leeuw onder de ossen gesprongen den
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nek heeft gebroken van een vaarze en een os, waar ze in een woud weidden: zóo
van de paarden Tudeus' zoon [de mannen] sloeg, slechtlijk ze dwingend, en daarna
hun wapenen plonderde, en de paarden zijn makkers gaf, ze ter schepen te voeren...
Toen dit zag Aineias, en dat aan den pijl van Lukaoon's zoon Pandaros
weêrstaan had de godengelijke Diomedes, verwonderde hij zich in zijn
hart; en Pandaros opzoekend, stelde hij hem voor gezamen ten snellen
wagen den held te bekampen.
Zóo dan gesproken, ten veel-vervigen wagen gestegen, vol-ijvrig op Tudeus' zoon
los stuurden zij de vlugge paarden. Hun dan zag Sthenelos, Kapaneus' schittrende
zoon, en ijlings den Tudeus' zoon vleuglige woorden zei hij:
‘Tudeus' zoon Diomedes, mijn harte lief, twee mannen zie ik, krachtige, tegen u
los brandend van lust om te kampen, buitenmatige sterkte bezittend, ten eenre den
bogen goed-kennenden Pandaros; zoon, voorwaar, van Lukaoon zich beroemt hij
te zijn; en Aineias ten andre, die zoon van den onbesproken Anchises zich beroemt
geboren te wezen, en moeder hem is Aphroditè. Maar komaan, laat ons wijken ten
paarden, en wees me aldus niet verwoed onder de vóorvechters, dat bij geval ge
er uw dierbaar harte kwijt bij en raakt.’
Dezen van onder [norsch) beziende, sprak toe hem de krachtige Diomedes:
‘Ga van vreeze niet spreken, want zelfs gij en zult mij niet overreden, denk ik.
Want niet mijn geslachte
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en staat het vluchtend te strijden, noch naar een schuilplaats te wijken; nóg is me
strijdkracht onwrikbaar, en 'k versmade ten paarden te stijgen; maar zelfs, op éendere
wijze zal ik te gemoet gaan dezen: te beven verbiedt me Pallas Athenè. Dezen niet
opnieuw terug en voeren de vlugge paarden beiden van óns af, zelfs mocht éen
[van beiden] ontvluchten! - Maar iets anders wil ik u zeggen, en gij in uw brein smijt
(prent) het u-zelven: mocht ja de veelvuldigradende Athenè zege me rijken, beiden
te hebben gedood: gij dan, eerst, hou dees vlugge paarden hier tegen, ten randring
des wagens de leidsels gespannen; en daarna spring toe op Aineias' paarden,
gedenkend ze te leiden van uit de Trojers naar de goed-bescheenplaate Achajers.
Want die zijn van het ras dat aan Tros ja Zeus met het wijde gezicht gaf als
vergoeding voor zijn zoon Ganumédes: waarom ze de beste der paarden alle zijn
onder daagraad en zonne. Uit dit ras ontstal de koning der mannen Anchises, buiten
1)
weten van Laomedoon eronder gebracht zijn teelmerries ; uit deze dan zes [veulens]
werden geboren binnen zijn hof uit dit ras. Vier voor hem-zelven gehouden,
vertroetelde hij ze aan zijne kribbe, en die twee daar Aineias gaf hij, bewerker van
vreeze. Zoo we dees beiden bekwamen, dan wonnen wij krijgsroem, heerlijken.’
Aldus sprak hij, maar middelerwijle Pandaros, nijdig, smijt hem een lanse
dwars door het schild,

1)

Anchises, door onder deze hengsten zijne eigen merries te brengen, kweekte uit dit ras zes
veulens.
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en takend het harnas, en roepend met juichende stemme:
‘Getroffen zijt ge in 't weeke des buiks, dóor en dóor, en 'k en denke niet dat ge 't
lange zult houden; mij ja hebt ge groote reden tot fierheid gegeven.’
Hem echter, zonder vreeze, weêrvoer de machtige Diomedes:
‘'t Miste, en 't raakte niet; en daarentegen u beiden denk ik niet eerder te komen
1)
tot rust , vóor een van u beiden, gevallen, van zijn bloed zal hebben verzadigd Ares,
den taaihuidigen vechter.’
Na aldus te hebben gesproken, wierp hij: de spies bestuurde Athenè in den neus
langs het oog, en de witte tanden doordrong ze. En zijn (Pandaros') tonge aan den
wortel doorscheurde 't onversletene koper, en de punt kwam uit al onder de kinne.
En hij (Pandaros) stortte uit den wagen, en kletterden de wapenen onder hem, de
draaiend veel-flikkerende; zijwaarts sidderden zijn paarden met snelle voeten; hem
terstond losten èn adem èn kracht.
Aineias echter sprong toe met schild en lange lanse, vreezend dat mooglijk de
Achajers mochten meêslepen het lijk. Om hem heen ging hij, den leeuw gelijk, op
zijn krachten vertrouwend; en vóor zich de lanse hield hij, en 't schild alomme gelijk,
hém te vermoorden brandend, wie hij mocht wezen, die hem te na kwam, schrikkelijk
huilend! - Toen nam een steen,

1)

Ik vrees dat ge niet eerder rustig wordt - feitelijk en figuurlijk - vôor een van u beiden etc.
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zoo groot als een hand kon omvatten, in zijne hand de Tudeus' zoon, een groot
stuk, dat geen twee mannen hadden gedragen, zóo als thans de stervlingen zijn;
en hij gemakkelijk zwaaide alléen hem. Daarmeê trof hij Aineias ter heupe, dáar
waar de bille in de heupe draait, heupholte ook genoemd, en hij verbrijzelde hem
de heupholte, en daarenboven verscheurde beide de pezen; rondom reepte open
het vel de ruwkantige steen. En deze held, neêr op den knie gezonken, steunde
met zware hand op der aarde: beide zijne oogen een duistere nacht omfloerste...
Doch hij stierf niet, want zijn godlijke moeder Aphroditè bedekte hem met
de plooien van een schitterend kleed dat hem als mikpunt onttrok aan de
schichten der dappere Achajers. Toen Diomedes 't gewaar werd (terwijl
zijn getrouwe makker 't tweespan van Aineias wegvoer ten hollen
schepen), zette hij op de godinne los, drilde het spies, en trof haar aan
haren pols. 't Bleeke bloed der godinne vloot, en met hevigen kreet wierp
ze haar zoon uit de handen. Aineias hulde in een wolk de toegesnelde
Apolloon; terwijl Iris Kupris het slagveld ontvoerde, naar Ares toe, gezeten
aan 't strand, wiens paarden haar brachten in den Olumpos.
Daar in de knieën zonk van haar moeder Dionè de godlijke Aphroditè. En in hare
armen sloot deze haar dochter, en met de hand aaide ze haar, en sprak bij
haar-zelve, en zei:
‘Wie dan der Hemelingen heeft u aldus behandeld,
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lief kind, roekeloos, alsof ge [iets] slechts deed openlijk?’
Haar antwoordde daarop de glimlach-lievende Aphroditè:
‘Mij heeft gewond Tudeus' zoon, de overmoedige Diomedes, waar ik den geliefden
zoon uit den oorlog droeg, Aineias, die mij van allen de meest geliefde is. Want niet
alleen van (onder) Trojers en Achajers is schrikkelijk het vechten; maar reeds de
Danajers ook de Onsterflijken bekampen.
Haar antwoordde daarop Dionè, de godlijke onder godinnen:
“Verdraag het, mijn kind, en keer tot u zelve terug, hoe zeer 't ook moge bedroeven.
Want velen van ons hebben verdragen, die de Olumpische huizen bewonen, van
wege de menschen grievende smarten...”
En zij verhaalde hoe de eene na den andere onder een sterveling leed;
en haar zachtekens vlijende handen heelden de witte wonde.
Toen ze dit zagen bespotteden haar Athenè en Héra en tot Zeus sprak
tergend de godin met het uilengezicht:
“Zeus-vader, zult ge op me toornen om 'tgeen ik zegge? Zeker voorwaar heeft Kupris
éene der Achajische vrouwen opgehitst en naar de Trojers medegelokt, dewelke
haar thans schrikklijk bemint; en, deze éene boven en onderen streelend der
Achajische vrouwen goedgekleed, aan de goudene gesp-tong heeft ze gescheurd
de teedere hand.”
Aldus sprak ze; en glimlachte de vader van menschen
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en goden; en ja, hebbend geroepen de guldene Aphrodite, sprak hij:
“Niet aan u, mijn kind, zijn gegeven des oorlogs werken; maar wijd gij u de
zoet-begeerige werken des huwlijks; de andere zullen Ares de vlugge en Athenè
alle bezorgen.”
- Middelerwijle trachtte tot driemaal toe nog Diomedes Aineias te treffen,
hoe hem beschutte Apolloon; en slechts wanneer hem deze geducht een
schrik had gegeven, week hij terug; en bracht Apolloon heen ten
Pergamischen tempel Aineias, waar Artemis en Leto hem zouden
verplegen. Toen ging Phoibos Apolloon bij Ares, hem verzoekend den
held Diomedes van 't slagveld te weren. Ares bezielde de Trojers opnieuw
met vurige woorden, zóo dat Sarpedoon meende met schampere woorden
den godlijken Hektoor te mogen berispen:
“Hoe, zijt gij 't, die snoefdet, alléen uwe stad te verdedigen? Was het
dáarom dat wij, verbondnen, ons' gade en ons' schatten lieten om Troja
te steunen? Moget ge, lamlendig, bukken weldra onder vijandige zweepe!”
Door 't verwijten gekitteld, verzamelde opnieuw Hektoor zijne mannen
ten strijde.
Zooals de wind het kaf draagt in de heilige dorschplaats, onder het wannen der
mannen, als de geelhaar'ge Demeter schift, bij blazende winden, 't zaad van het
kaf, en beneden verbleekt de plaats waar het kaf viel: zóo dan de Achajers
verbleekten langs boven
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(op het hoofd) onder de stofwolk, die door hen henen ten groot-koperen hemel
hadden gedreven de voeten der paarden, terug gemengd in den strijd.
Doch de Danaërs en bleven niet stil. Beider zijden vielen de helden.
Zouden Aineias, genezen, en Hektoor vellen de besten onder de Achajers,
geenszins was geweken de moed in de rangen des vijands. Maar, waar
Ares, de krijgsgod, bestuurde en steunde de Trojers, hoe zou niet deinzen
het tegenstrevende leger? Zelfs Diomedes, met schrik bevangen, zou
wijken.
Zóo als een man, gaand door een wijde vlakte zonder uitweg, staan blijft bij een
snel-vlietenden stroom, ter zout-zee stuwend, schuimend hem bruisende ziende,
en terug keert: zóo trok de Tudeus' zoon zich terug.
En ondertusschen beklemden de Trojers ze nauwer. Steeds maar weken,
hoe wonderen moed zij toonden, de Argeiërs. Dit niet langer gedoogden
Athenè noch Héra. Beiden rustten tot strijd zich uit. Zelve tuigde Héra
den wagen:
Met gouden kop-band sierden zij de paarden; en Hèbè weêrzijds den wagen snel
smeet (plaatste) krommende wielen, koperen, met acht spaken, een ijzeren as rond.
Hun voorwaar was gouden de velg en niet te vernietigen, wijl boven, koopren, de
banden gevestigd, wonder om te zien; en de naven van zilver zijn omdraaiend aan
beide zijden. En de wagenbak op gou-
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den en zilveren riemen is gespannen, en twee er omheen loopende stangen zijn
er. Uit hem een zilveren dissel steekt; aan de spits nu van dezen hechtte ze een
gouden schoon juk, en smeet er riemen, schoone, om, goudenen; en onder het juk
voerde Héra de paarden met vlugge voeten, brandend naar twisten en strijden.
Athenè, zij, meisje van Zeus aigis-voerder, liet het kleed, het heerlijke,
bont-kleurige, glijden op haar vaders drempel, dat ze zelve zich miek en bewerkte
met eigen handen; dan, het kolder aangedaan hebbend van Zeus den
wolken-vergaêrder, rustte zij zich met haar wapenen uit voor den oorlog, den
tranenverwekker. Om haar schouderen smeet ze de aigis met kwasten omsierd,
schriklijk, om welke alom de vreeze als een krans ligt (die vreeze verbreidt), en die
in zich draagt Eris en Alkè en de killig-makende Iokè en Gorgo's hoofd, het
schrikkelijk monster, schriklijk en vreeslijk, en waarschuwteeken van
Zeus-aigisvoerder. En op het hoofd den bekamden hondsvellen helm plaatste ze,
met vier kammen in goud, met de voetknechten van honderd steden besierd. Dan
in den wagen, den schittrenden, stegen haar voeten: zij greep de lanse, de zware,
groote, stevige, waarmede ze temt de rijen der helden, tegen dewelke ze toornt,
dochter eens machtigen vaders. - Héra nu met der zwepe even tikte de paarden;
en zwaardreunend ontsloten de poorten van zelf zich des hemels. De paarden,
heug tegen meuge, vlogen tusschen de aarde en den hemel, wereldklooten
doorzaaid. En zoover in het luchtruim een man kan zien met zijn oogen, zittend ten
uitkijk, bestarend 't wijn-kleurige zeevlak: zóo ver sprin-
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gen met zekeren sprong der goden hoog-brieschende paarden.
Zoo dan daalden ter aarde de beide godinnen, aldaar ze borgen hun
tweespan.
En zij gingen, twee schuchtere duiven bij 't treden gelijkend, de Argeiïsche mannen
te helpen vurig verlangend. Maar als wanneer zij kwamen waar de meesten en
besten stonden om de kracht van Diomedes den paardenbedwinger geschaard,
leeuwen gelijk, rauwvleescheters, of als zeugen van everzwijnen, wier macht niet
licht is te toomen, ging daar staan, roepend, de godin, schitterarmige Héra, Stentoor
gelijkend, den groothartigen, met koperen stem, die kon schreeuwen zoo luid als
vijftig anderen.
En zij vermande ze weêr; terwijl Pallas Athenè, tot Diomedes gegaan,
hem met schampere woorden vergelijkt bij zijnen vader Tudeus, den
geweldigen veldheer. En toen deze bij woorde bewees dat geenszins de
moed hem geheel had begeven, zei de godin hem niet langer om Ares
te kommren, en dat zij zelve ter zij hem wou staan in den strijd thans.
1)

Aldus sprekende, dreef ze Sthenelos van de paarden ten gronde, met de hand
hem naar achteren trekkend; hij dan snel sprong er af. Zij dan de tweekar besteeg
naast Diomedes den godlijken, de strijdvaardge

1)

De wagenmenner van Diomedes.
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godin. En grootlijks kraakte de eiken asse onder 't gewicht: want zij voerde een
schrikkelijke godin en den beste der helden. En nam de zweepe en de teugels Pallas
Athenè, en aanstonds op Ares eerst stuurde los ze de eenhoevige paarden.
Toen nu Ares bemerkte Diomedes den paardenbedwinger, liet hij liggen
den held die, verslagen, deze 't leven benam, om spoedig op hem los te
rennen, niet bemerkend Athenè die den onzichtbaarmakenden helm van
Aïdes op haar hoofd had gezet.
Toen ze nu naderend waren, de een naar den anderen gaande, naar voren Ares
zich strekte over het juk en de teugels der paarden, met de lanse van koper,
brandend zijn harte te ontnemen (hem te dooden), deze echter, met de hand ze
grijpend, dreef de godin met het uilengezicht, Athenè, naar onder den wagen als
1)
vruchtloos geworpen. Tweede op zijn beurt wierp de bij 't roepen goede Diomedes
de lanse van koper, en drukte Pallas Athenè ze in het weeke des buiks [van Ares]
waar hem omriemde de gordel, daar hij hem wondde, getroffen, de schoone huid
hem doorscheurend; toen de lanse trok hij naar achtren. En toen brulde de koperen
Ares, evenzoo hard als negenduizend huilend of tienduizend mannen ten oorlog,
twist aanvoerend (beginnend) met Ares. Hun dan de beevrik beving, Achajers en
Trojers, die vreesden, zóozeer brulde Ares, onverzaadlijk ten krijge...

1)

die een luide stem had.
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In een wolke verdwijnt hij ten hemel en gaat hij Zeus-vader het klagen,
dat Athenè alleen haren wil krijgt en de andere goden voor haar moeten
zwichten. Doch was groot bij die woorden de wrevel van Zeus, en zijn
woede. Pateioon gelast niet te minder hij de wonde te heelen. - Even snel
als bij 't sap van de vijge de melk tot kaas stremt, even spoedig geneest
Ares' bloedige wonde. Daarop baadde hem Héra, en, beter gezind, ging
zitten hij naast zijnen vader.
Waar nu 't slagveld van de goden verlaten, alleen nog aan menschen is,
winnen de Achajers terug, wat Ares' verwoedheid hun had berokkend
aan schade. De eenen na de anderen vallen de Trojische helden. Ajas
als Eurukles, Odusseus als Menelaos begaan vreeslijke slachting. Zelfs
in Nestoor brandt de krijgsziel geweldig, waar hij zijn makkers maant ten
strijde te tiegen. Weldra zouden de Achajers de onmachtige Trojers terug
naar Ilios hebben gejaagd, zoo Priamos' zoon, Helenos-vogelenwichlaar,
Aineias als Hektoor niet had bemoedigd ten krijge.
“Hoe?” zoo sprak hij, “op u toch rusten de zorge en de zege! Gaat ge
gedoogen dat de geleedren in de armen der vrouwen zich storten, en
laten den oorlog? Gij dan Hektoor, ga naar de stad, spreek tot onze
moeder, zet met de vrouwen haar aan Athenè te bidden; dat ze gelofte
haar doen twaalf vaarzen te offren, zoo ze van ons Diomedes, den
schriklijksten onder de Achajers, weert...”
En aldus deed, na de Trojers opnieuw te hebben gewekt, de
helmboswuivende Hektoor, gaande naar

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

587
Troja; en tegen zijn hals, en tegen zijne enkels sloeg de donkere huid die
zijn beuklaar omrandde.
Toen nu Hektoor ter Skaiïsche poorte en ten eik kwam, om hem heen der Trojanen
vrouwen liepen, en hunne dochters, vragend om hunne kindren en om de broeders
en om de makkers, en ook om de echtgenooten; hij echter de goden te bidden hiet
haar allen bij reke (achtereenvolgens); want vele rampen bedreigden. Maar toen
hij Priamos' huis, 't alomschoone, bereikte, 't met gladde zit-gaanderijen ombouwde,
dáar kwam hem tegen-gegaan zijn mild-beschenkende moeder, waar Laodike ze
buitenleidde, onder haar dochters naar 't uitzicht de beste, en zij klemde zijn hand
in de hare, en dit woord sprak ze, en zei:
“Zoon, waarom, verlaten den brallenden oorlog, zijt gij gekomen? Zeker, hard ons
bedrukken de kwalijk-om-noemen (ongaarne-genoemde) zonen Achaja's, vechtend
alom de veste, en u, herwaarts gekomen, noopte het harte, van uit de hooge stad
naar Zeus de handen te heffen. Maar toef, dat ik u den honiggeurenden wijn haal,
hem te plengen Zeus-vader en den andren onsterflijken eerst, en daarna u-zelven
deugd te doen, na hem te hebben gedronken; want den vermoeiden man vermeerdert
de wijn grootlijks de kracht, zóo als gij u vermoeidet, behoedend uw makkers.”
Haar antwoordde daarop de groote helmboszwaaiende Hektoor:
“Geef me geen wijn, honig-zoet aan het brein, eer-
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biedweerdige moeder, dat ge niet kreupel en maakt me en 'k niet moed en weerkracht
vergete. En met handen ongewasschen Zeus te plengen brandend-uitzienden wijn
schroom ik; het en past geenszins den wolke-zwarten Kronos' zoon bloed- en
vuilnis-bezoedeld te bidden. Maar gij, ga naar de woon van Athenè de
krijgsbuitschenkende, met reukwerk, vergaderend de oudere vrouwen; en uw
gewaad, dat u het sierlijkst en grootst is in uwe kamer, en het meeste geliefd van
uzelve, leg dat Athenè de schoon-gehaarde op de knieën, en beloof haar twaalf
ossen ten temple, éenjarige, nimmer bij 't juk geporde, als offer te slachten, zoo ze
ontferming wil toonen der stad en der Trojers vrouwen en onmondige kindren, zoo
ze Tudeus' zoon afweert van 't heilige Ilios, den woesten spiesvechter, krachtige
werker van vreeze. Gij dan, ga naar de woon van Athenè de krijgsbuitschenkende;
ik daarentegen naar Paris begeef me, dat ik hem roepe, als hij tenminste wil luistren
waar 'k spreke! o, Mocht onmiddlijk de aarde onder hem zich oopnen! Want de
Olumpiër grootlijks hem kweekte tot onheil voor de Trojers en Priamos den
groothartige en voor dezen zijn kindren. Mocht ik ja dezen naar Aïdes zien dalen,
'k denk dat mijn brein de bittre ellende hadde vergeten.”
Aldus sprak hij; zij dan, gegaan naar den huize, gaf der dienende maagden
bevelen, en dezen vergaêrden, óm door de stad, de oudere vrouwen. En zij-zelve
in de bed-kamer daalde, de welriekende, alwaar lagen hare gewaden veel-vervig,
werken van vrouwen uit Sidon, die zelf Alexandros de goden-beeldige meê-
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voerde uit Sidon, varend al over de wijde zee, langs den weg waar Helena hij voerde,
uit goeden vader geboren. Een uit deze [gewaden] getogen, Hekabè droeg het als
een geschenk naar Athenè; 't schoonste was het van cierde en het grootste, en een
sterre gelijk zoo blonk het, en het lag het laagste van alle. En zij ging er henen, en
vele volgden haar oudere vrouwen. - Toen zij ter wone kwame Athenè's, in de
hoogere stad, haar de deuren opende Theano schoone van konen, Kissè's dochter,
vrouw van Antenoor paardenbedwinger: want haar stelden de Trojers aan als
Athenè's priestresse. Zij nu, huilend, allen Athenè tóe de handen verhieven. En dan
het kleed nam Theano schoone van konen, en plaatste 't Athenè ter knieën, de
schoone van haren; en biddend besmeekte Zeus' meisje, de groote... Doch Athenè
verhoorde haar beê niet.
- Hektoor, hij, naar de huizen van Alexandros ging, de schoone, die zelf
(Alexandros) hij bouwde met mannen die de beste toen waren in Troja, 't vet-kluitige,
onder de arbeidsmannen; dezen hem mieken een bedvertrek en een huis en een
voorhof, dichte bij deze van Priamos en van Hektoor, in de hoogere stede. Dáar
ging Hektoor binnen, de Zeus-vriend; in zijnen hande een lanse had hij van elf
elleboogmaten, en langs voren blonk van de spies de spits van koper, waaromheen
het gouden beslag liep. - En hem (Paris) vond hij, in 't bed-vertrek, de
rondom-schoone wapenen naziend, schild en kuras en krommenden boog
overtastend. En de Argeiïsche Helena midden de vrouwen-slavinnen zat, en aan
de zorgende maagden beval ze werken vol-schoone.
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En hem ziende, voer Hektoor uit tegen hem in smadende woorden:
“Daimoon-bezeetne, 't en is niet schoon uw wrok te bewaren in 't harte. De volkren
bezwijken, om de stad en den hoogen burchtmuur heen vechtend; uwent-wege
strijdkreet en oorlog de veste omlaaien; en gij-zelf, gij zoudt het verwijten een andren,
zoo ge hem ergens ontwijken zaagt het ijselijk strijden! - Rijs dus, 'dat niet spoedig
de stad van het vuur des vijands en blake!”
Hem daarop wedervoer Alexandros de goden-beeldige:
“Hektoor, daar ge naar 't hoort me berispt hebt, en niet meer dan behooren,
dáarom zal ik 't u zeggen, en gij, wees aandachtig en luister naar mij: geenszins
wegens de Trojers bleef ik in wrok of in gramschap zitten binnen 't bedvertrek, maar
wilde me geven aan droefheid. Doch nu sprekend me toe mijn eega met teedere
woorden, zette ze me aan tot den strijd, en 't komt me vóor ook aldus het beste te
wezen, want zege valt béurtlings den mannen ten deel. - Maar kom, wacht nu maar
even, dat ik de Ares-lijkende wapenen aandoe; of ga, en ik zal u volgen; en 'k zal
u wel inhalen, denk ik.”
Aldus sprak hij; hem niet en antwoordde helmboswuivende Hektoor. - Hem nu
sprak toe Helena met zeemzoete woorden:
1)
“Zwager van mij, teef euvlen-bereidend die huiveren doe , had mij ten dage, dat
mij baarde mijn

1)

Onbeschaamde die huiveringwekkend leed heb berokkend.
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moeder, medegesleurd een vreeslijke windhoos, me voerend boven een berg, of
in de golf van de veelbruisende zee! Dáar had de golf me weggerukt, vóor dat dees
daden ontstonden (geschiedden). Doch, daar aldus de goden deze euvlen
1)
beschikten, hadde ik dan toch een beteren man behooren te wezen tot gade die
gevoelde verwijt en smaadredenen talrijk der menschen. Dezen echter noch nú zijn
2)
vaste gedachten (besluiten), noch later en zullen ze zijn ; hij ook zal er de vruchten
van oogsten, denk ik! - Maar kom nu binnen en zet u te dezer banke, zwager, daar
ú het zwaarst wel moeite den geest moet omvangen, omwege van mij, teef, en
omwege Alexandros' noodlot: twee wien Zeus oplegde een kwalijk lotsdeel, 'dat ze
ook later onder de menschen óm zouden waren, bezongen wezend.”
Haar antwoordde daarop de groote helmboswuivende Hektoor:
“Doe me niet zitten, Helena; schoon 't u ten gelief zij; gij zult me niet overreden.
Want reeds het harte me loopt te voren 'dat ik ga redden de Trojers, die grootlijks
mij missen daar ik afwezig ben; gij echter, koter nu dezen (hits hem aan), dat hij
zich haaste ook, en binnen de muren der stad mij nog inhaal”! Want ik thans naar
mijnen thuis ga ik, dat ik moog' zien de huisgenooten en mijne vrouw, de geliefde,
en mijn onmondigen zoon. Want ik en wete niet of ik

1)
2)

Al was ik geboren om 't kwaad te zaaien, het was geen reden om als gade een lafaard te
hebben.
Steeds blijft hij even besluitloos.
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opnieuw naar hen keere terug nog, dan of onder de hand der Achajers de goden
me dwingen...’
Doch, hij en vond ze te huis, Andromachè, zijn vrouwe.
En stortte het huis uit Hektoor, langs denzelfden weg terug, door de goed-gebouwde
straten. Juist toen hij ter Skaiïsche poorte kwam, doorkruisend de groote stede,
(want langs dáar zou hij gaan naar de vlakte), dáar zijn veelgavige vrouwe hem
kwam te gemoet al loopend, Andromachè, de dochter van groothartgen Eëtioon.
En zij kwam te gemoet hem; en een dienende vrouwe was met haar, het kind aan
der borst dragend, het springgeestige, onmondige ganschlijk; het Hektoorgeliefde,
gelijkend een sterre, een schoone. En waarlijk deze glimlachte, beziende het kind
in stilte. Maar Andromachè stond naast hem, en weende, en drukte hem áan met
der hand, en zei deze woorden, en sprak:
‘Daimoon-bezeetne, dooden zal u uw moed; ge en ontfermt u om 't kind onmondig,
noch om mij, slechtbedeelde, die weldra uw weeûwe zal wezen; want weldra zullen
u dooden de Achajers, allen los op u stormend; en mij verkieslijker ware 't, u
ontberend, ter aarde te dalen; want geen andre ware vertroosting, als ge den dood
zult hebben bereikt, maar verdriet, en mij en zijn noch vader noch eerweerdige
moeder ... Gij echter, Hektoor, zijt me én vader én eerweerdige moeder én broeder;
ge zijt me een wassende bedvriend.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

593
Maar kom nu, erbarmen, en blijf hier ten toren, dat ge uw kind niet tot weeze maakt
en tot weeûwe uwe vrouwe...’
Haar op zijn beurt wedervoer de groote, helmboswuivende Hektoor:
‘Zeker ook mij dit alles met zorge vult, vrouwe; maar zeer schrikkelijk vrees ik
Trojers en Trojische vrouwen met sleependen kleede, zoo 'k, een slechte gelijk,
veráf ontwijke den oorlog; en mijn hart en gebiedt het, daar ik geleerd heb te wezen
dapper altijd, en onder de eersten der Trojers te vechten, handhaver van mijns
vaders grooten moed en mijns eignen. Wel immers weet ik in brein en in harte, te
wezen (komen) een dag dat eindlijk zal storten Ilios, het heilige, en Priamos, en 't
volk, dat de eschhoutene spies hanteert, van Priamos. Doch niet zoozeer me der
Trojers het latere leed en geeft zorg, noch van Hekabè zelve noch van Priamos den
koning, noch van mijn broedren die talrijk en dapper in 't stof zullen vallen onder
vijandige mannen, - niet zoozeer als het úwe, wanneer éen der Achajers,
koperbekolderd, weenende mede u zou leiden, een vrijen dag u benemend, en gij,
in Argos zijnde, een andre het linnen zoudt weven, en het water zoudt dragen uit
Messeis of Hupereia, grootlijks tegen uw goeste; en hard zou het noodlot u wegen.
En eens daags zou iemand dan zeggen, u ziende tranen vergietend: “Hektoor's
vrouwe was deze, die de beste was in het vechten onder de Trojers,
paardenbedwingers, als ze om Ilios vochten.” Zóo dan zal iemand spreken, en
opnieuw zal u wezen de smart om den spijt van eenzúlken man die mocht weren
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1)

den slaafschen dag . Maar dat mij, gestorven, de gestorte aarde bedekke, vóor ik
uw geschrei en ontvoeren verneme.’
Aldus gesproken, strekte naar zijnen kinde de handen schittrende Hektoor. Maar
naar achtren het kind ter borst toe der goed-omgordelde minne trok zich al schreiend,
op zijns lieven vaders gezicht verschrikt, bang om het koper en den helmbos van
paardshaar, vreeslijk van 't hoogste des helms hem wuivend ziende; en glimlachten
de geliefde vader en de eerweerdige moeder. Daadlijk nam van zijn hoofd den helm
schittrende Hektoor, en hem legde op den grond hij, al-glanzend; toen, nadat hij 't
geliefde kind had gekust en gewiegd in zijn handen, sprak hij, zijn bede verheffend
naar Zeus en de andere goden:
‘Zeus en andere goden, geeft dat dees worde, deze, mijn kind, evenals ik,
uitstekend onder de Trojers, en van krachten goed, en over Ilios machtig regeere;
en dat men eens moge zeggen: “Zijn vader gaat ver hij te boven,” waar uit den strijd
hij keert, en hij drage krijgsbuit bloedvuil, gedood een vijandige strijder, en dat zich
verheuge in gedachte zijn moeder.’
Na aldus te hebben gesproken legde in zijn geliefde gade's armen zijn kind hij;
deze dan droeg 't aan den geurigen boezem, door hare tranen henen glimlachend.
En haar echtgenoot, bewogen van deernis, het ziende, met der hand aaide hij haar,
en zeide het woord, en sprak:
‘Arme, en wees niet te zeer om mij bedroefd in het

1)

Den dag der verslaving.
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harte; want niet buiten het noodlot zal een man in Aïdes me storten; want zijn deel,
zeg ik, zal niemand ontsnappen onder de mannen, noch de slechte, noch ja de
dappre, is hij eenmaal geboren. Doch, naar huis gekeerd, ga uw eigene werken
bezorgen, weefsel en spinrok, en der dienende vrouwen heet hun werk te volbrengen;
de oorlog, echter, den mannen betaamt aan allen, en mij wel 't meest, die in Ilios
werden geboren.’
Na aldus te hebben gesproken, zijn helm nam de schittrende Hektoor, zijn helm
met den paardenstaart; en de geliefde genoote keerde ten huize terug, telkens haar
hoofd maar wendende, en talrijke tranen vergietend...
- Middelerwijl had ook Paris ten kampe gedost zich en erheen zich
begeven.
Zooals ten stalle een paard, verzadigd van haver ter kribbe, los de halster gescheurd,
rent om de vlakte, stampend de hoeven, gewoon zich te baden in goedvlietenden
stroom; trotsch, omhooge den kop het draagt, en om zijne schoudren zijn manen
wappren; en, zijne schitter-schoonheid bewust, dragen snel hem zijn knieën naar
de gewone weiden en perken der paarden: zóo de zoon van Priamos, Paris, uit
Pergamos' hoogten, van wapenen ganschlijk schittrend, zóo als de stralende zonne,
trad nader, vreugd-schaatrend, en haastig zijn voeten hem droegen. - En zoo, 'lijk
wanneer een god, den vaarlui ten wensche, geeft een gunstigen wind, nadat ze
zich hebben vermoeid, met goed-geschaafde
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spanen de zee te beroeren, en van matheid hun leden verlammen: zóo, den Trojanen
ten wensche, verschenen Paris en Hektoor.
En zij slachtten alweêr geweldig de Achajers, van godlijke woede bezeten.
Tot Athenè, het ziende, daalde uit de nokken des hoogen Olumpos, neêr
op haar broeder Apolloon, die den Trojers de zege bestemde. Even als
zij, herkende de Treffer-van-verre dat het gevoegzaam ware het strijden
te staken en 't danige dooden van beide de kanten. En hij blies nu Helenos
in, den broeder van Hektoor, dezen te raden tot tweekamp te tarten éen
der Achajers, dat hun strijden beslisse wien de overwinning zij. En Helenos
sprak de bemiddlende woorden. - En om den strijd te zien, gingen beiden
de goden ten eik, Zeus-vader geheiligd, onder gedaante der groote
gier-vooglen die geiten ontrooven.
En de rijen der krijgers zaten, gespannen, van schilden en helmen en lansen steeklig.
Zóo als van Zephuros uit vloeit over de zee eene siddring, waar hij van ver rees, en
zwart wordt de zee onder hem: zóo dan de rijen zaten van Achajers en Trojers over
de vlakte; en Hektoor, staand tusschen beiden, sprak:
‘Hoort naar mij, Trojanen en goed-bescheenplaate Achajers, dat ik zegge wat 't
hart in den boezem me heet. De verdragen immers, de Kronos-zoon hoog gezeten
heeft niet ze bekrachtigd, maar slechte dingen bepeinzend, bestemt hij deze ons
beiden, 'tzij gijlieden Troja met goede torens verovert, 'tzij gij-zelf om de
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schepen sneuvelt, de zeëenbevarende. Want voorwaar onder u zijn de beste van
alle de Achajers; wien van dezulken nu 't harte mij te bekampen zou raden, dat hij
kome, buiten al de andren de voorste, bekampen den godlijken Hektoor. Aldus
zegge ik, en Zeus ons weze getuige: zoo hij me doodt met het scherpspitsige koper,
mijne waapnen gekaapt, dat hij ze drage naar de holle schepen; en mijn lichaam
thuis geef' hij terug, dat aan 't vuur me Trojers en Trojers' vrouwen dan wijden, als
doode. Mocht ik echter hém dooden, en gaf me glorie Apolloon, zijn wapenen neem
ik en voer ik naar 't heilige Ilios, en ik hang ze ter woon van Apolloon den
wijd-treffenden; maar het lijk bij de schepen met goede roeibank geef ik terug, 'dat
het begraven de dik-harige Achajers, en een graf hem oprichten bij den wijden
Hellespontos, en dat eensdaags iemand zegge der later-geborene menschen, op
een schip veel-riemig varend over wijnkleurige zee: ‘Van een man is deze de grafterp,
voor lange gesneuveld, wien, daar hij was onder de beste, versloeg de schittrende
Hektoor. Zóo zal iemand eens spreken; en mijn roem zal nimmer verwelken.’
Aldus sprak hij, en allen zaten in zwijgen, want zij vreesden te eenre te
aanvaarden, te' andre te weigeren. En Menelaos zag het met leed en met
woede.
‘Hoe,’ zoo sprak hij, ‘zijt gij nog Achajers, niet eerder Achajische vrouwen
te noemen? Is het geen schande dat geen onder u den tartenden Hektoor
te lijf gaat? Modderzakken, dát zijt ge! Ik echter laat me niet tergen door
snoevende woorden!’
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En hij schoot recht in het wapen, en ware gewis zijn einde aan Hektoor's
lanse genaderd, hadde Agamemnoon zijn woedenden broeder met
kalmere woorden tot betere zinnen gebracht niet. Doch, hij jammerde
smartlijk om 't hartloos gedrag der Danaërs; en Nestoor ook bevreemdde
't, dat geen enkle het aandorst Hektoor te woorde te staan, en te wapen.
‘o, Toen ik jong was,’ zoo sprak hij, ‘hoe zoude ik leiden den strijd tot een
zege voor mijne lanse! Maar zelfs de besten thans onder de Achajers
aarzlen en deinzen, en vreezen Hektoor te gemoet te treden!’
Bij deze woorden nu sprongen fluks in 't geweer negen der hoofden,
bereid tot den strijd, verwonnen en aangevuurd door 't woord van den
grijsaard. En deze, verheugd om hun ijver, lootte uit in een koperen helm
wien de eere zou zijn, met Hektoor te vechten. En uit den helm, geschud,
sprong 't lot van den schittrenden Ajas. En deze was blijde in zijn hart,
en zeide:
‘o Vrienden, voorwaar, het lot is het mijne, en 'k verheuge me ook in mijn
harte, want ik vertrouw te verwinnen den godlijken Hektoor. Komt dan,
terwijl ik ten strijde mijn wapenen aandoe, gaat gij bidden Zeus, zone van
Kronos, koning, stil in u-zelven, 'dat de Trojers u niet en hooren; of zelfs
openlijk, daar we voor niemand immers bevreesd zijn. Niemand toch zal
met geweld me drijven tot vluchten, noch met beleid: want niet te zijn zulk
onwetende strijder, denk ik in Salamis geboren te zijn en opgekweekt.’
Aldus sprak hij, en zij baden Zeus, zone van Kronos, koning; en aldus
sprak een ieder, ziende ten
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hemel, den wijden: ‘Zeus-vader, vanaf Ida beheerscher, roemrijkste,
grootste, geef den zege aan Ajas, en een blijden roem te verwerven;
doch, zoo ge ook Hektoor mint en zorgt over hem, geef aan beiden gelijke
macht en eere.’
Zoo dan spraken zij; en Ajas wapende zich in fonkelend koper. En als hij alle om
het lijf áan had zijn waapnen, stormde hij naar voren, zóo als de reuzige Ares
voortschrijdt als hij gaat in den oorlog de mannen tegen, welke toorn van Kronos
door woede van hartevretenden twist heeft gebracht tot vechten; zóo dan Ajas vloog
voorwaarts, de reuzige, vest der Achajers, glimlachend met vreeslijk gelaat; en langs
ondren zijn voeten gingen met groote stappen, hij drillende zijn lang-schaâuwige
lanse. En ook de Argeiërs grootlijks verheugden zich toen zij hem zagen; en den
Trojers: een vreeslijke beverik voer door de knieën van ieder; en zelfs Hektoor, het
hart in de borst hem klopte; maar hij en mocht geen vreeze meer toonen, noch
deinzen in der volkeren menigte, daar hij-zelve gedaagd had ten strijd. - En Ajas
trad nader, dragend een schild als een toren, een koperen schild van zeven
ossenhuiden, waar Tuchios moe zich op wrocht, het makend, onder de
lederbewerkers verre de beste, in Hulè een huis bewonend; die hem miek een schild,
licht te hanteeren, met zeven huiden van stieren wel-doorvoed, en ten achtste
overtrok hij 't met koper. En voor zijn borst het dragend, Telamoon's zoon Ajas trad
Hektoor zeer dichte toe, en dreigend hem zeide:
‘Hektoor, nu zult ge eens klarelijk weten, geheel

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

600
op u zelf staand, hoe onder de Danaërs nog uitmuntenden zijn, zelfs na Achilleus
den geleedren doorbreker, den leeuwhartige. - Hij echter in zijn kromme schepen,
de zeeënbebouwende, ligt, wrokkend op Agamemnoon, herder der volkren; maar
wij, wij zijn dús, dat we tegen u tiegen, zelfs in grooten getale. Maar vang den strijd
maar aan, en 't gevecht.’
Hem op zijn beurt sprak toe de groote, helmboswuivende Hektoor:
‘Ajas, uit Zeus geboren, Telamoon's zoon, heerscher der volkren, tracht geen
vrees me aan te jagen, als aan een kind, zwak, of als aan een vrouwmensch, die
niets en weet van de zaken des krijgs. Want ik ken ze zeer goed, gevechten en
slachting, én te rechtere én te linkere weet ik te zwaaien de droge ossen-huid, die
me ten strijde onoverwinnelijk maakt; en ik weet in te stormen in 't gewar der paarden,
der vlugge; en ik weet in den strijd van man tegen man ten danse te gaan om den
moordenden Ares. Doch ik en wil u niet treffen, [een held] als ge zijt, u heimlijk
beloerend; maar openlijk trachten u te raken.’
Hij sprak, en drillend zond hij naar voren de langschaaûwige lanse, en hij trof
Ajas' schrikkelijk schild van zeven ossenhuiden en het uiterst bedeksel van koper,
dat ten achtste erover was; zes lagen doordrong, ze splijtend, het koper, het harde,
en in de zevende huid bleef het steken. Tweede, en op zijne beurt, zond voorwaarts
Ajas de Zeus-ontstane, zijn lang-schaaûwige lanse, en hij trof den Priamos' zoon
op den schilde, rondomme gelijk. Dwars door het schild, het schittrende, ging de
sterke lanse, en dwars
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door het harnas kunstig bewerkt schoot ze, recht-door, allangs het weeke des buiks,
verscheurend het kolder; maar hij neeg en ontsnapte de Kèra, de zwarte. Beiden
toen, rukkend eruit de lange lanse met hunne handen, gingen elkander te lijf, leeuwen
gelijkend die rauw vleesch verslinden, of zeugen van evers, wier krachten niet zijn
te temmen.
Nu trof de zoon van Priamos in 't midden van 't schild met zijn lanse, maar en
doorboorde het koper, en kromde zijn speerpunt. Ajas, hem tegengestormd, trof het
schild hem, en dóor en dóor vloog de lanse en stiet hem terug waar hij toesprong;
snijdend schampte op den nek zij af, en zwart spoot het bloed. Toch en staakte den
strijd de helmboswuivende Hektoor niet, maar, gedeinsd, nam hij een steen in zijn
hand, de machtige, daar gelegen ter vlakte, een zwarten, hardhoekigen grooten;
dáarmeê trof hij Ajas' schriklijke schild met-zeven-huiden, juist in 't midden, ten
navelknop; en dreunend eromheen het koper. - Tweede en op zijn beurt, hief Ajas
een veel grooteren steen op, zwaaide hem rond en gooide hem, en zette er
aanzienlijke kracht bij, en naar binnen deukte hij 't schild, gesmeten den
molenrad-lijkenden steen; en hij kwetste hem aan de geliefde knieën; en ruggelings
stortte ten grond hij, door het schild aangestooten; hem fluks echter rechtte Apolloon
op...
En nu wilden ze elkander te lijf met den zwaarde, doch herauten van
beide legers, Trojanen evenals Achajers, scheidden ze vlug en spraken
bevredigend. En beaamde hun woorden de helmboswuivende Hek-
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toor, die erkende dat Ajas de machtigste was der Achajers, en aanbood,
daar 't nachtuur reeds inviel, het strijden te staken tot nader gebeuren.
En elkander dan gaven ze schoone geschenken, de vriendschap gesloten.
Beiden keerden terug tot hun vrienden die feestlijk ze ontvingen. Offeren
bracht Agamemnoon den goden, en ze aten de rundren, den goden
geslacht, en Ajas werden de beste brokken vereerd. En als nu allen
hadden verzadigd hun honger, en 't dorsten gelescht, ging de wijze
Nestoor verzinnen een raad en hij sprak tot de Achajers:
‘Thans betaamt het, een tijdlang den strijd te staken; ons talrijke dooden
vragen begraving, en 't hoort dat de brandstapel laaie, en een
gemeenzaam graf de assche onzer helden bevatte. Laat ons tevens
verschansende muren alvoren ons schepen bouwen, waar deuren, wijd
genoeg voor de paarden, ter vlakte ons leiden; en een gracht zal ze
omsinglen, dat een mooglijke Trojische aanval worde verijdeld.’
En zij vonden treflijk den raad, en zouden hem volgen.
- Ten anderer zijde zaten te gaêre de beste onder de Trojers, en, tot
staking van veete en van oorlog, stelde Antenoor vóor de geschaakte
Helena weêr haar genooten in Argos te geven met hare schatten. Doch
Alexandros, de goden-beeldige vriend van Helena, snauwde in verachting
hem toe, hem breinloos verklarend; en zeker hadde ontstaan een gevecht,
ware Priamos niet tusschen gekomen met wijzere woorden.
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Ook nu werd tot bestand beslist, en Idaios gelast den Achajers een
voorstel te dragen, luidend dat het schorsen van strijden Menelaos het
goud van zijn vrouwe terug gaf, en andere geschenken nog, maar Paris
behield zijn gade Helena; of dat ten minste een tijd van den oorlog werd
afgezien, 'dat ieder zijn dooden verzorge.
Doch de Achajers, verzekerd van winnen, aanvaardden geenszins het
voorstel van Alexandros. Daar zij echter bestand evenzeer als de Trojers
verlangden, werd besloten tot staken, en keerde met zulke boodschap
naar Ilios terug Idaios met sterke stemme.
En toen verliep de nacht.
- Helios nu wierp nieuwlijks zijn stralen over de velden, uit den zoetstroomenden,
diepen Okeanos ten hemel gerezen; en zij [Achajers en Trojers] ontmoetten nu de
eenen de andren. Toen viel 't hun moeilijk te erkennen iederen man; maar met water
wasschend de vlekken van bloed, warme tranen vergietend, hieven ten wagen [de
lijken] zij. En niet te weenen beval de rijzige Priamos; en dezen dan, zwijgend,
hoopten de dooden ten brandstapel, treurend in 't harte; en, na ze in vuur te hebben
verbrand, keerden terug naar het heilige Ilios.
En zoo deden te zelfder ure de Achajers; en zij begroeven de assche der
helden, en vingen aan toen de werken door Nestoor geraden. En toen
weder de avond daalde, stond klaar hun schutsmuur, en zaten opnieuw
de Achajers ten male. En toen waren sche-
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pen gekomen uit Lemnos, wijn aanvoerend, gezonden van Euneos, zone
van Iakoon.
Doch afzonderlijk voor de Atreïden, Agamemnoon en Menelaos, had de Iakoon's
zoon gestuurd zuiveren wijn, duizend maten. En daar kochten den wijn de dikharige
Achajers, de een met koper, de andre met blinkend ijzer, de andre met huiden, de
andre met de ossen-zelve, en andren met slaven, en zij bereidden een bloeienden
maaltijd. Heel den nacht dóor hielden dikharige Achajers hun malen; en de Trojers
binnen hun stad, en hun bondgenooten [deden hetzelfde]... En toen gingen ze liggen,
en de gave des slaaps genoten.
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[V]
Eoos safranig omkleedde, overbreidde heel de aarde; en Zeus der goden vergaêring
deed (hield), de in-bliksems-verheugde; te allerhoogster tinne des veelbehalsden
Olumpos. Zelf dan hun sprak hij toe, en de goden allen beluisterden:
‘Hoort mij allen, goden, en allen, godinnen, dat ik zegge hetgeen me 't hart in de
borst heet. Dat noch vrouwlijke god, noch manlijke trachte te scheren (ijdel te maken)
mijn woord: maar gezamen keurt allen het goed, 'dat ik ten spoedigste eindig' dees
werken. Wien ik afzonderlijk onder de goden zal merken te gaan om Trojers te
helpen of Danaërs: [bliksem-]getroffen en niet om der eere zal keeren hij ten
Olumpos; of ik grijp hem en slinger hem ten Tartaros, den dampenden, verre zeer,
waar 't diepste onder den grond is de kuile, waar ijzren de poorten en koopren de
drempel, even diep onder Aïdes als de hemel is van der aarde. Moge hij kennen
dan hoe 'k ben van de goden de sterkste van allen. Nu dan komaan, beproeft het,
goden, opdat ge 't gewaar wordt allen: eene keten van goud uit den hemel gehangen,
gaat er allen aan wegen, goden, en allen, godinnen; maar ge en zoudt er niet trekken
van uit den hemel ter aarde Zeus, overste
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zorger, zelfs niet waar ge u waarlijk veel af zoudt beulen. Maar, waar ook ik, 't
besluitend, het wilde u op te trekken, de aarde-zelf trok ik meê, en de zee-zelf, en
de keten ja zou ik dan om de kim van Olumpos binden, en, voorwaar, in 't luchtruim
hangend zou alles dan worden. Zóozeer ben ik boven de goden en boven de
menschen...’
Aldus sprak hij, en allen zwegen, bewondrend zijn woorden.
Dan onder den wagen (het juk) maakte hij klaar de kopervoetige paarden, de
snelvliegende, van goudenen manen behaarde. Gouden hij-zelf omhulde zijn lijf,
en greep de leêrzweep van goud, de goed-gemaakte, en hij steeg op zijn wagen.
En hij zweepte ten aandrift, en zij, niet weêrzinnig, vlogen tusschen de aarde en
den hemel vol sterren. En de Ida bereikte hij, de bronnen vele (bronnen-rijke), de
moeder der wilde dieren, de Gargaroon, waar hem een geheiligd woud en een outer
geurend [gewijd zijn]. Daar de paarden hield stil de vader van menschen en goden,
bond ze uit den wagen, en goot er omheen een nevel geweldig. En hij-zelf ten toppe
ging zitten, om zijne glorie fier, ziend naar der Trojers stad en de schepen der
Achajers.
Daar, na hun haastige eten, zag hij de beide volkren ten strijde zich
kleeden. Spoedig vlogen open de poorten, en 't werd er opnieuw het
bonzen opéen van kurassen en 't stooten van lansen en 't tuimlen van
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mannen, en aldra stroomde de aarde van bloed. En zoo vochten zij voort
tot dicht bij den middag.
Doch toen Helios 't midden des hemels al rijzend bereikt had, toen ook strekte de
vader de goudene weegschaal naar voren, en erin legde hij twee loten des
languit-strekkenden doods, dát der Trojanen paardenbedwingers en dat der Achajers
koperbekolderd; en hij hief [de weegschaal], in 't midden genomen, en daar daalde
de hachlijke dag der Achajers. En der Achajers lot op den grond, veelvoedend, ging
1)
zitten, (liggen) en dat der Trojers ten hemel, den wijden, rees .
En toen zond de vader verschriklijk een bliksem naar 't volk der Achajers,
en zij bangden, verbleekend; en zelfs de moedigsten vluchtten.
En Nestoor alleen verwijlde, de Gerenische, schutsweer van de Achajers, niet met
zijn goeste, maar zijn paard was kapot, dat trof met een pijl de godlijke Alexandros,
Helena's echtvriend, de schoone-gelokte, boven aan 't hoofd, waar de eerste
maanharen der paarden ter kruine groeien en waar 't vooral een doodlijke plek is.
Onder de pijne steigerde het, en de pijl in de hersenen drong; en het bracht de
paarden in warre, zich wringend onder het koper. Terwijl de grijzaard de riemen van
't paard doorsneed, met den zwaarde

1)

De weegschaal daalde langs den kant waar het lot der Achajers gelegd was.
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toesnellend, middelerwijl kwamen Hektoor's snelle paarden, door het rumoer den
stoutmoedigen menner voerend, Hektoor. En nu had zeker de grijzaard den
levensadem verloren, zoo 't niet onmidlijk hadde gezien de ten strijde goede
Diomedes.
En vervaarlijk riep hij Odusseus toe: ‘En ziet ge 't gevaar niet, gij die aan
't vluchten slaat? Kom, help me, den grijzaard te redden.’ - Doch geen
oor had Odusseus, die vluchtte. Toen, al bleef hij alleen, ging staan voor
de paarden van Nestoor de moedige Tudeus' zoon, en ten grijzaard
klonken zijn woorden:
‘Kom, stijg gauw aan mijn zijde op mijn wagen, dat ik u helpe en Hektoor
moog' leeren hoe kwaad mijne lanse in mijn vuist is!’
Zij dan beiden in Diomedes' strijdkarre stegen; en Nestoor in zijne handen nam de
blinkende leidsels, en hij zweepte de paarden, en spoedig ze Hektoor van bij
bereikten. Dezen, recht op hem toe stormend, wierp eene spies toe Tudeus' zoon,
en hem miste hij; maar den wagenbesturenden dienaar, zoon van den overhart'gen
(groothartigen) Thebaios, Eniopeus, die der paarden leidsels voerde, trof hij ter borst
bij den tepel. En deze stortte uit den wagen, en deinsden terug de paarden
vlugvoetig, en daar waren ontbonden adem en kracht. Hektoor een schriklijke
droefheid omnevelde 't brein om zijn wagenmenner; hem echter liet hij, hoezeer ook
bedroefd om zijn makker, liggen; en
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1)

achter een wagenbestuurder ging hij [zoeken] , een wakkren. En niet lange voorwaar
en misten zijn paarden een voerder; want onmidd'lijk vond hij Iphitos' zoon,
Archeptolemos den dappren, dien hij de paarden snelvoetige bestijgen deed, hem
gevend de leidsels ter hande.
En toen ware Hektoor een onheil geschied, zoo niet Zeus hadde gezien
wat gebeurde. En een donder liet knallend hij vallen voor den Tudeus-zoon
Diomedes, en de paarden schrokken terug alonder den wagen. 't Gene
gezien: de leidsels ontvielen aan Nestoor zijn handen; en ried hij den
vorst Diomedes te keeren zijn paarden, vermits hij mocht zien hoe de
vader van goden en menschen geen goed hem en wenschte.
En zoo deed, al stribbelden tegen zijn moed en zijn eerzucht, de vorst
Diomedes.
En op hen los de Trojanen en Hektoor gerucht onheilspellend van pijlen, stenende,
goten; en daarenboven hard riep toe hem de groote helmboswuivende Hektoor:
‘Tudeus' zoon, grootlijks u eerden de Danaërs snel met de paarden, door de
zitplaats, de vleeschen en vollere bekers; nu echter zullen ze u misprijzen: een
vrouwe gelijk zijt ge verworden. Scheer u weg, slechte deerne, want daar 'k niet en
wijke, en zult ge onze

1)

In Vlaamsche dialecten wil ‘achter iets gaan,’ evenals het in 't Grieksch etymologisch heet,
zeggen: iets zoeken, iets halen.
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torens bestijgen noch de vrouwen voeren ten schepen; te voren zal ik den daimoon
u geven.’
Aldus sprak hij en de Tudeus' zoon in tweestrijd weifelde, of hij zijn paarden zou
keeren, en macht-tegen-macht zou strijden. Driemaal ja weifelde hij in brein en in
harte; driemaal echter van op de Idaïsche bergen donderde wijze Zeus, teeken
gevend den Trojers van wiss'lende zege ten strijde.
Toen wakkerde opnieuw zijne mannen te vechten de machtige Hektoor.
En tot zijn paarden, vermanend, zoo sprak hij:
‘Panthos, en gij, Podargos, en Aithoon, en Lampos godlijke, thans me de zorgen
betaalt, die zeer grootlijks Andromachè, dochter des groothartigen Eëtioon, u de
allereersten met honig-smakende tarwe bewees, en wijn u mengde te drinken, als
't harte er toe noodde, éer dan aan mij nog, die zich roemt haar bloeiende echtvriend
te wezen. - Maar vervolgt ze en spoedt u, opdat wij ontrukken 't schild van Nestoor,
waarvan thans de mare ten hemel gaat ganschelijk van goud te wezen, handvatsels
even als 't schild zelf; en daarna van de schoudren des Diomedes paardenbedwinger
't kunstrijk bewerkte harnas, dat Hephaistos zwoegende maakte. Mochten we beide
bemeestren, dan bestegen de Achajers de eigensten nacht nog, hoop ik, hun vlugge
schepen.’
Aldus woedde hij, en 't ware den Achajers kwalijk vergaan, zoo niet Héra
aan den held Agamemnoon nieuwen drift had gegeven. Deze nu snelt
ter schepen,
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verzamelt de makkers, en smalend gaan zijne woorden over hun hoofden:
‘Schande, Argeiërs, slechte ellendigen, van uitzicht [slechts] treflijk! Waar dan ging
het snoeven van toen we beweerden te wezen de besten, waarmede ge in Lemnos
vol ijdel gezwets het uit gingt schreeuwen, etend de vleeschen talrijk van ossen
rechthoornig, drinkend uit vaten ten boorde bekransd met wijn, alsdat ieder tegen
honderd en tweehonderd Trojers staan zou ten strijde? en nu, niets meer bij éenen
nog zijn we, bij Hektoor die spoedig de schepen uitbrandt met het vuur, het laaiende!’
En hij raasde, en hij smeekte daarna om behoeden Zeus-vader; en Zeus
hem verhoorde. IJlings stuurde hij een arend, met in zijn klauwen het jong
van een hert; en deze arend liet vallen het hert op 't outer dat Zeus was
gewijd in 't kamp der Achajers. Dezen verstonden het teeken, en niet klein
was de moed waarmede ze weder de Trojers in 't vechten bevoeren.
Weêr stormde de eerste de vorst Diomedes, en volgden de Atreus' zonen
Agamemnoon en Menelaos, en beide Ajaxen, en Idomeneus en Meriones,
en Eurupulos en Teukros. En zij allen streden als overgeweldige helden;
en menigeen van onder de Trojers viel onder hun spiesworp.
Een papaver gelijk, die ter zijde den kop buigt, in den tuin, van vruchten belaên en
van regens des voorjaars, zóo ter zijde neeg [hun] hoofd, door den helm bezwaard.
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Doch de Olumpiër wekte nu weêr den moed der Trojanen; en weêr
deinsden de Achajers naar hunne schansen bij 't jagen van Hektoor.
Zoó als wanneer een hond, die een ever, een wilde, of een leeuw raakt van achtren,
(hem met vlugge pooten názettend), bij beenen en billen, en zijn keeren [en wenden]
bespeurt: zóo Hektoor vervolgde de dikharige Achajers, telkens doodend den
achterste; en dezen vluchten. Maar wanneer ze, door palen en grachten gingen,
gevlucht, en velen getemd door de Trojers hun handen, zij dan boden bij de schepen
weêrstand, gekomen tot staan, en, de eene den andren bemoedigend, en naar de
goden de handen gereikt, zond grootlijks zijn bede ieder...
Zóo bleven kansen gelijk; al vreesde weldra voor de Achajers het Trojisch
geweld de witarmige Héra. Zij en Athenè aldra, zij gorden ten strijd zich
opnieuw, nijdig dat Zeus aan Hektoor de macht en den moed laat. En ze
bestijgen de strijdkar; en de deuren des Hemels gaan open voor haar. Doch als Zeus van de Idaïsche hoogten ze ziet: hij heet Iris gauw ze te
naêdren, en melden: beiden zal hij ze treffen, en in geen tien jaren zullen
hun wonden, van donder getroffen, genezen. En Iris ging en meldde 't
vermanen, en vluchtten beide godinnen.
Zeus dan, vader, van de Ida zijn goed-wielige karre en paarden naar den Olumpos
dreef, en kwam naar der goden zitplaats. En hem de paarden ontbond de
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roemrijke Ennosigaios en de wagen ter stelling plaatste, en lijnwaad erover
gespannen. Zelf dan ten gouden trone de goed-luimige Zeus ging zitten: en onder
zijn voeten bewoog de groote Olumpos.
En al fleemend sprak hij tot beide godinnen:
‘Hoe, mijlieven, zit ge verslagen en moede, als 't ware, van werken ter
delging der Trojers? Vóor ge nog oorlog zaagt, heeft de beevrik uw leden
bevangen.’
Athenè, haar woede verbijtend, zweeg, doch Héra:
‘Vrees niet,’ sprak ze, ‘dat wij, uw bevelen trotseerend, ons mengen nog
in den oorlog. Niet en zult ge ons echter beletten bij rade de Argeiërs te
helpen.’
Haar beantwoordend sprak dan de wolkenverzaamlende Zeus:
‘Bij den dageraad voorwaar zult gij te beter den overmachtigen Kronos' zoon zien,
zoo 't u lust eerweerde Héra met het koeiëngezicht, vernietigend der Argeiërs het
talrijke leger, speerschachtwerpend. Want niet den oorlog staken en zal de geweldige
Hektoor vóor dat en rijze om de schepen de vlug-voetige zoon van Peleus, ten dage
dat dezen (de Argeiërs) ter achterstevens gaan vechten, in een vreeslijke engte,
vanwege Patroklos gevallen.’
- Zoo besliste de vader Zeus 't verloop van 't gebeuren, en den dood van
Hektoor vanwege Achilleus en wrake om Patroklos' dood...
En toen viel de nacht over aarde, den Achajers ten
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wensche, en den Trojers ten onwil. Doch ook Hektoor, smachtend naar
ruste, ried den terugtocht aan. 't Avondmaal, om de vuren noodend, toen
bad hij Zeus om een vredigen nacht, maar een moedigen morgen, die
delging brenge alonder de Achajers. En de Trojanen beaamden zijn
woorden.
En de paarden ja ontbonden zij, onder 't juk aan het zweeten, en zij legden met
riemen bij hunne wagen vast ieder. Uit de stad haalden zij ossen en vette ooien,
haastiglijk; en wijn, honig-smakend, verzamelden zij, en brood, uit hunne kameren,
en veel hout vergaârden zij... En zij dan, zeer veel overdenkend, aan den scheidsrand
des oorlogs zaten geheel den nacht; en veel vuren brandden van hen. En, zooals
in den hemel de sterren schijnen om de schijnende mane zeer schoon, als is
geworden windloos de lucht; en verschijnen alle hoogten en opschietende kammen
en dalen: ten hemel aldus heeft gescheurd de oneindige lucht, en alle ziet men de
sterren, en verheugt zich in 't brein de herder: zóoveel tusschen de schepen en 's
Xanthos' oevers, waar de Trojers ze ontstaken, schenen de vuren vóor Ilios. Duizend
aldus in de vlakte de vuren brandden; en om elke vlamme zaten er vijftig, waar 't
vuur was aan 't laaien. En de paarden, den blinkenden gerst aan het eten en
speltgraan, stonden bij de wagens, de goed-tronende Eoos verbeidend.
Middelerwijl rouwden de Achajers.
Zóoals wanneer twee winden de zee opzetten, de
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visschenrijke, Boreas en Zephuros, die uit Thrakië blazen, opgestaan plotsling: mèt
de golf, de duistere, rijst; en vele, den zoutplas langs, zeewieren zij gieten: zóo was
gescheurd het hart in de borst der Achajers.
En van droefheid bewogen, beval Agamemnoon vergaêring.
En hij rees, tranen vergietend, gelijk eene bronne zwartwaatrig die van een steilen
rotssteen duister laat vloeien haar water.
En veel-stenend, zoo sprak hij:
‘Zéker ben ik bedrogen van Zeus die me zege beloofde! Wee ons, daar
hij van ons keerde zijn handen! Dáarom, laat ons gehoorzaam zijn, en
op onze schepen ontvluchten Troja met goede straten.’
Doch Diomedes, goed in den strijd:
‘Lafaard,’ zegt hij, ‘wél gaf Zeus u de eere, maar geenszins den dapperen
strijdlust. Meent ge, daimoon-bezeetne, dat allen wij zijn gelijk gij,
vreesachtig en moedloos? Ga, zoo 't harte 't u heet: uw schepen zullen
u volgen. De andere Achajers echter zullen met ons verwinnen Ilios. Doch,
willen ook zij de plaats hier verlaten, ik en Sthenelos alleen, we zullen
dan vechten; want een god hierheen ons geleidde!’
Luid juichten hem toe de zonen Achaja's. Maar de paardenbestuurder
Nestoor sprak toe hem:
‘Niemand gewis, Diomedes, weêrspreekt uw dappere woorden; en, al zijt
ge nog jong genoeg om mijn zone te wezen, toch spraakt ge naar hooren
den
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koningen toe der Argeiërs. Toch wil ik voegen een woord bij de uwe, dat
zelfs Agamemnoon gevalle. En ik zegge: laat waken ten walle een keur
onzer bende, en gelieve 't den zone van Atreus ten male ons te gaêren.’
Zóo werd gedaan, en, toen allen hadden gegeten, sprak Nestoor opnieuw:
‘Met u, vorst Agamemnoon, wil ik beginnen, en eindigen met u. Want gij
zijt het die heerscht over menige volkren, en alle besluit hangt van u af.
Doch ik verlang te zeggen wat is mijne meening. Lang bedenk ik dees
woorden; sedert den dag reeds dat ge der tent van Achilleus de schoone
Briseïs ontvoerd hebt, lang naar ons keuren niet, en een godlijken held
ons vervreemdet... Laat ons bedenken nu of geen middel en ware zijn
woede te stillen en tot ons hem te keeren, en hem over te halen bij
zeemige woorden en goede geschenken.’
En wedervoer Agamemnoon:
‘Daar ik scha bracht, het brein verderflijk gehoorzamend, wil 'k opnieuw hem
vermilden, en geven oneindge vergoeding. Voor u allen zal 'k de befaamde
1)
geschenken vernoemen: zeven vuur-reine driepikkels , en tien talenten gouds, en
blinkende bekkens twintig, en twaalf paarden, weldoorvoede, de zege voerend, die
prijs met de voeten behaalden. Zeker niet buitloos en waar hij, de man die zooveel
bekwam, noch haavloos aan hooggeschat goud, als me behaalden prijzen deze

1)

Driepikkels, gesmeed in het louterende vuur.
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eenteenige paarden (met ongesplitste hoeven). En 'k zal geven zeven vrouwen,
voortreflijke werken kennend, Lesbische, die 'k, toen hij-zelf [Achilleus] Lesbos, 't
goedgebouwde, innam, koos, welke in schoonheid overtroffen geslachten van
vrouwen; deze voorwaar zal 'k hem geven, en onder haar zal wezen zij die 'k ontnam,
de dochter van Briseus; en erop wil 'k bij grooten eede het zweren, nimmer haar
bed te hebben bestegen, noch mij aan haar te hebben gemengd, naar recht den
menschen het is, van mannen als vrouwen. Dit nu alles terstond zal gereed zijn; en
zoo, daarenboven, de groote vest van Priamos de goden ons gaven te plundren:
dat hij een schip overvloedig met goud en met koper zich vulle, er binnen getreden,
als wij verdeelen den buit, wij Achajers. En dat van Trojische vrouwen hij twintig
zelve er kieze, die na de Argeiïsche Helena de schoonste zijn. En zoo we Argos
bereiken, 't Achaïsche, uier der akkers, dat hij schoonzoon me weze, en 'k hem
achte gelijk aan Orestes, die, mij jongstegeboorne, gekweekt wordt in overvloed
talrijk. En drie zijn me dochters ter welgetimmerde woonzaal: Chrusothemis en
Laodike en Iphianassa; dat van deze die hij maar wil, als lief, zonder
huwlijksvergoeding, hij meêvoer naar 't huis van Peleus: en ik geef geschenken toe,
talrijk zeer, als niemand nog meêgaf zijn dochter. En zeven hem geef ik goedvolkige
steden: Kardamulè, Enopè, en Hirè het grassige, Phêrai het heilige, en Antheia
diepe van weiland, en schoone Aipeia en Pedasos welig aan wingerds. Alle dicht
bij de zoutzee, ter uiterste grenze van Pulos, het zandge, en mannen wonen er, rijk
aan lammeren, rijk aan ossen, die voorwaar hem
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geschenken, een god gelijk, zullen vereeren, en hem, onder zijn skepter, betalen
schattingen prachtig. Dit dan zal 'k hem betalen, zoo hij verzaakt aan zijn woede; dat hij zich mede stelle onder mij, daar ik wel 't meeste een koning ben, en mij
beroem naar geboorte ouder te zijn.’
Toen was vreugde in het harte van Nestoor. En hij stelde er prijs op, zelf
de gezanten te kiezen, die zouden Achilleus bezoeken. En het waren,
behalve herauten, Phoinix en Ajas en Odusseus vol listen...
En om der Murmidonen tenten en schepen kwamen [dezen]; en hem vonden zij
[Achilleus], zich 't brein verheugend met de phorminx, de schelle, schoone,
doorwerkte, en van boven een zilveren brug was; haar had hij genomen uit den
krijgsbuit, de stad van Eëtioon geplunderd; door haar verheugde hij 't hart zich, daar
hij zong den roem van de helden. En Patroklos alleen zat hèm tegenover al zwijgend,
wachtend tot de telg van Aiakos zou staken het zingen. En zij traden naar voren,
[Odusseus en Ajas], en vóor ging de godlijke Odusseus; en zij bleven staande voor
hem; en verwonderd snelde [ze tegen] Achilleus met de phorminx zelve, gelaten
den zetel alwaar hij zat. En evenzoo Patroklos, zag hij de helden, rees. Beiden dan
welkomheetend, sprak de van voeten snelle Achilleus:
‘Weest me welkom! voorwaar, als geliefde mannen zijt ge gekomen; waarlijk moet
groote nood zijn, [o] Gij die mij, verwoede nochtans, onder de Achajers het liefst
zijt.’
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Na zoo te hebben gesproken, naar voren bracht ze de godlijke Achilleus. En hij
deed ze zitten op rustbedden en kleeden van purper, en ijlings sprak hij Patroklos
toe die dichte bij hem was:
‘Zet ja een grooter mengvat gereed, Menoitios' zoon; een krachtiger [wijn] giet er,
en bereid een beker voor ieder. Want de geliefdste onder de helden zijn me onder
den dakbalk.’
Aldus sprak hij; en Patroklos gehoorzaamde den geliefden vriend. Deze
middelerwijl ging een grooten vleeschblok plaatsen bij 't vuurschijnsel, en ja den
rug plaatste erop van een ooi en van een vette geit, en van een zeuge, gemest, de
ruggegraat, bloeiend van vetheid. En voor hem hield ze vast Automedoon, terwijl
ja sneed de godlijke Achilleus; en hij goed ze verdeelde, en van speten doorstak
ze: en een vuur de Menoitios' zoon ontstak grootelijks, de godengelijke held. Toen
nu het vuur was uitgebrand, en de vlamme verslenste, de gloeiende kolen effen
gespreid, de speten erboven plaatste hij, en hij bestrooide met zout, het godlijke,
na ze op 't braadstel te hebben gelegd. Daarna, toen het was gebraden en ter
aanrechttaaflen gegoten (gesteld): Patroklos, het brood genomen, deelde het uit al
over de tafel, in schoone korven; maar het vleesch verdeelde Achilleus.
En toen zij allen waren verzaad van vleesch en van wijn, gaf Ajas een
teeken aan Phoinix. Doch sprak de eerste Odusseus:
‘Heil u, Achilleus; zeker, wij zouden u loven om spijze en om drank, en
ware't de zorg en de vrees der
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Achajers. Dicht bij ons schepen immers hebben de Trojers hun leger
gevestigd. Hektoor, door Zeus geholpen, bedreigt met vernieling,
verbeidend den dagraad dat hij te spoediger ramp moge brengen in ons'
geleedren. En wel vrees ik geheele verdelging, zoo ge, Achilleus, met
ons u niet aangordt ten strijde... Waarom dan langer nog wrokken?
o, Geliefde, voorwaar, uw vader maande u aan, Peleus, ten dage dat hij
uit Phthia u naar Agamemnoon stuurde: “Kind mijn, kracht ja zullen Athenè
en Héra u geven, zoo zij het willen; maar gij, 't groothartig gemoed bedwing
in den boezem (want vriendelijkheid is beter), en onthou u van twistzucht
onheil werkend, opdat te beter u eeren onder de Argeiërs de jongren als
de ouden.” Zóo gaf raad u de grijsaard: gij, ge vergeet het!
En nochtans biedt Agamemnoon u aan de schoonste geschenken, zoo
gij tot beetre gevoelen wilt komen.’
En Odusseus ontvouwde 't verhaal der vele geschenken.
Maar, hem antwoord gevend, sprak de van voeten vlugge Achilleus:
‘Zeus-geborene zoon van Laërtes, veelvuldig-verzinnende Odusseus, 't hoort mijn
meening ronduit te zeggen, hoe ik het denk en zoo als het vervuld zal worden, vóor
dat gij me aan 't babbelen gaat, hier gezeten, [de eene van éen kant], de andre van
d' anderen. Gehaat immers is me deze bij Aïdes' poorten, die 't ééne verbergt in
zijn brein en het andre zou zeggen.
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Daarentegen zal ik u zeggen zoo 't me schijnt het beste te wezen: noch zal mij
Atreus' zoon, Agamemnoon, overreden, zoo denk ik, noch andre Danaërs, daar
geen dank me en was te bevechten vijandige helden rusteloos altijd. Eender lot
wien thuis-blijft of zoo hij veel gaat aan 't vechten: in zelfde eere immers [staat] de
slechte als de dappre; - en zij sterven gelijk, de daadlooze man als deze vol daden.
Niets en winne ik erbij, nadat ik leed de smarten in 't harte, altijd mijn adem
prijsgevend in 't strijden. Zóo als een vogel den vlerkloozen jongen aanbrengt het
eten, na 't te hebben genomen - verderfelijk (gevaar-aanbrengend) immers zich
zelve -: zóo ik-zelf veel slaaplooze nachten verbracht, en dagen, bloedge, doorwrocht
ik al strijdend, mannen bevechtend van wege (om de wille van) hun vrouwen. Twaalf
[in getal] heb ik met der schepen de steden verwoest van de mannen en, te voete,
elve, zoo zegge ik, om Troja heen, het grofkluitige; uit alle schatten veel en kosteloos
koos ik, ze dragend alle, aan Agamemnoon wien ik ze gaf, den zone van Atreus;
hij echter, achter blijvend ter schepen, de vlugge, nam ze wel aan, ze weinig
verdeelend, en vele behield hij. Doch aan de besten gaf hij belooningen en aan de
koningen, wien ze verzekerd blijven; maar mij alleen onder de Achajers heeft hij
beroofd, en hij heeft de gade, van harte bemind; bij haar slapend, moge hij zich
deugd doen!... Nu dan, vermits uit de handen de belooning hij nam en mij bedroog,
dat hij me niet en beproeve, ik hem doorziende; hij en zal me niet overtuigen... En
vermits ik niet wille strijden met Hektoor den godlijken: morgen, offeren Zeus
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gebracht, en allen den goden, geladen wèl de schepen, wanneer ik ter zoutzee ze
hebbe getrokken, zult ge zien, zoo 't u belieft en moge belangen, 's morgens heel
vroeg ten Hellesponten, den vischrijken, varend mijn schepen, en mannen erin,
bedrijvig aan 't roeien. En zoo gelukkige vaart geeft roemrijke Schudder der Aarde,
ten derden dage Phthia, 't grofkluitige, bereik ik. En daar is mij heel veel, [in bezit],
er gelaten, [toen ik] hierheen voor mijn onheil gekomen [ben]; ander goud nog van
hier en koper rood en vrouwen met goeden gordel, en blankglimmend ijzer voer ik
meê, al wat ik bij lot mocht verkrijgen; maar mijn belooning, die hij me gaf, heeft
weêr hij, mij smadend, ontnomen de heerscher Agamemnoon, zoon van Atreus;
hem moogt ge alles zeggen, zoo ik 't u opdraag, openlijk, dat ook de andren
verontwaardigd worden onder de Achajers, zoo bij geval een der Danaërs hij verder
hoopt te verschalken, hij, altijd gekleed in snoodheid. Niet echter mij zou hij durven,
hondsch ook wezend, in 't aanzicht bezien; noch met hem raad en beraam ik noch
daden, want hij heeft me verschalkt en beleedigd, en niet opnieuw zal hij verschalken
mij met der woorden; 't is nu genoeg met hem; dat hij nu ga gemaklijk te zijnen
verderve; want hem het brein heeft ontnomen de alradende Zeus. Gehaat echter
zijn me zijn gaven, en 'k eer hem al evenveel als een haar. Niet zelfs zoo hij me
tienmaal en twintigmaal zóoveel gaf als hem thans is, niet nog zou aldus mijn harte
vermurwen Agamemnoon. Want wel maakt men gemaklijk buit en ossen en schapen,
de vette; en te winnen zijn driepikkels en der paarden de gelige koppen: maar eens
mans adem en keert niet terug
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noch maakt men buit noch is te vatten, nadat hij heeft overschreden den wal van
de tanden. Want mijne moeder zei me, de godinne, Thetis de zilvervoetige, dat
tweevoudig de Kèren me voeren naar doods eindpaal. Zoo 'k dan, alhier verwijlend,
om der Trojers stede ga vechten, is me verloren hoop op terugkeer, maar mijn roem
zal onsterflijk wezen; zoo'k daarentegen huiswaarts keere in het dierbare
vaderenland, gaat me verloren een heerlijke roem, maar voor lang zal me een leven
wezen, en niet ras een eindpaal des doods en genaakt mij... Gij nu, gaat en den
besten onder de Achajers draagt het nieuws, dat ze een ándren bedenken ten
breine, en béétren raad, daar niet voor hun deze bereid is [gevolgd te worden] die
thans ze bedachten, ik in 't wrokken volhardend... - En dat Phoinix, hier bij ons
blijvend, zich legge ter ruste, opdat hij mij met de schepen in 't dierbare vaderland
volge, morgen zoo 't hem belieft; uit dwang wil ik hem echter geenszins ontvoeren!’
Aldus sprak hij, en Phoinix, tranen vergietend:
‘Hoe zoude ik blijven,’ zoo zei hij, ‘Achilleus, mijn kind, waar gij denkt aan
terugkeer? Ben ik uw hoeder niet, u door Peleus, uw vader, gegeven van
vóor ge nog 't waapnen-hanteeren geleerd had?
En zoo bracht ik u groot, goden-gelijkende Achilleus, uit der harte u beminnend;
daar ge niet wildet met een andren ten male gaan, noch in der woonzaal u voeden,
vóor ik u op mijn knieën zette en van vleesch verzade, na 't te hebben gesneden,
en den wijn u tegen-
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gestoken. Dikwijls hebt ge mij bezwanseld ter borst het hemde met wijn, hem
uitspuwend in [uw] kinderlijkheid, de zorgwekkende. Zóo om u zeer veel duldde ik
en vele moeite gaf 'k me, dit bedenkend, dat me de goden nooit kroost zouden
geven uit mij; maar u, godengelijkende Achilleus, tot [mijn] kind maakte ik u, dat ge
van mij eens onwaardig verderf zoudt weren. - Zoo dan, Achilleus, teugel uw hart,
het groote; geenszins past het u onmeedoogend van inborst te wezen; en
vermurwbaar zijn de goden zelf, wien grooter deugd, eerwaardigheid en kracht zijn.
En hen door reukofferen en geloften aanminnig en 't plengen van wijn en 't walmen
van vet kunnen bewegen de menschen, ze biddend... Want de Gebeden zijn dochters
van Zeus, den grooten, hinkend en rimplig en loenschend van oogen, welke ja langs
achteren Atè, bezorgd, volgen. Zij echter, Atè, is krachtig en schielijk van voeten,
dáardoor allen veel is ze vooruit, en loopend komt vóor ze alover heel de aarde,
schade berokknend den menschen, die de andere genezen achter haar aan. Hij
dan die zal ontzien de dochters van Zeus, daar ze [hem] naadren, zullen ze grootlijks
dienen en hem verhooren waar hij ze bidt; hij daarentegen die ze versmaadt en
hardnekkiglijk weigert: zij vragen voorwaar, tot Zeus, Kronos' zone, genaderd, dat
Atè hem daadlijk vervolge, zoodat hij, van onheil getroffen, betale.
Gij nu, Achilleus, laat óok u vermurwen. Zie hoe de zoon van Atreus ons
zond, u vele geschenken gevend, nog meer er belovend...
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Denk niet langer aldus in uw brein, noch dat u een daimoon herwaarts (naar 't
weigeren) wende, vriend; slechter (schrikkelijk) ware 't, onzen schepen, aan 't
branden reeds, [eerst dan] hulpe te brengen; maar, van wege de geschenken, kom;
en gelijk een god zoo zullen u eeren de Achajers.’
Hem dan, antwoord gevend, sprak toe de van voeten vlugge Achilleus:
‘Phoinix, oude vader, van Zeus gekweekte, geenszins en blieft me die eere; en
ik denke vereerd te wezen door Zeus' wil, die me bij zal staan bij de schepen met
krommen boeg, zoolange de adem in de borst me blijft, en mij de geliefde knieën
bewegen... Dat nu dezen gaan brengen het nieuws; gij echter, hier strek u uit,
gebleven, in het bed, het moll'ge; en, bij dagraad verschijnend, overleggen we dan
of we keeren ten onzent, dan of we blijven.’
Nog steeds trachtte Odusseus vol listen Achilleus met fijne woorden te
omsingelen; vergeefs doch. En zoo namen zij afscheid...
En Patroklos den makkers en dienende maagden beval Phoinix te spreiden een
deugdelijk leger ten rapste. Dezen, gehoorzamend, spreidden het leger, zóoals
bevolen, vachten en dekens, en van linnen de fijnste bloeme. Dáar ging de grijsaard
liggen, en Eoos de godlijke er beidde. Maar Achilleus sliep in het diep der
goedsluitende tente, en naast hem lag een vrouw, die hij Lesbos ontvoerde, Phorbas'
dochter, Diomedè schoone van konen. En Patroklos aan de andere zijde
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ging liggen, en waarlijk met hem Iphis, de goed-gegordelde, die hem geschonken
had godlijke Achilleus, Skuros genomen, het steile, Enueus zijn stede...
- Toen nu kwamen terug de gezanten in 't kamp der Achajers, waren
verslagen zéer de soldaten bij 't hooren van Achilleus' antwoord. Doch
wéer moed sprak hun in Diomedes goed voor den strijdkreet. En wéer
rustig ten tenten zij, den slaap nieuwen moed voor den morgen vragend.
Toch en sliep Agamemnoon niet, zone van Atreus.
Zoo als wanneer aan 't bliksemen gaat de gade van Héra schoonharig, vormend
'tzij den talrijken regen onuitspreeklijk, 'tzij hagel, 'tzij sneeuw, als ja de vlokken
overstrooien de akkers; 'tzij ergens 's oorlogs grooten mond, des geweldigen [hij
ontsluit]: zóo gestadig in zijne borst steende Agamemnoon uit 't diepste des harten,
en beefden zijn geesten langs binnen. Want als de vlakte van Troja hij overstaarde,
troffen hem de vuren talrijk die vlamden Ilios omtrent, en der fluiten en der surinx
tonen, en 't rumoer van de menschen. Als hij daarna naar de schepen zag en het
volk der Achajers, vele uit het hoofd met wortel en al rukte hij dan zijne haren, en
ten omhoog-zijnden Zeus grootelijks kreunde fier zijn hart.
En hij bedacht dat het beste zou wezen te rade bij Nestoor te gaan; en
hij trok aan zijne kleêren.
En een zelfde gedachte bezat Menelaos.
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Met een panter eerst zijnen rug, den breeden, bedekte hij, een vlekkigen; dan, een
helm ter hoogte des hoofds geheven, zette hem op hij, een koopren, en de lanse
nam hij ter hand, de grove. Daarop ging hij, te wekken tot opstaan zijn broeder, die
groot over al de Argeiërs regeerde, en een god gelijk werd geëerd door den volke.
Dezen nu vond hij, om de schouderen leggend de wapenen schoone, dicht bij 's
schips achterplecht; en hem willekom was hij gekomen.
En hem zei Menelaos:
‘Waarom staat ge geheel in wapenrusting, o broeder? Is 't dat ge éen
onzer makkers op uitkijk wilt sturen?’
Doch Agamemnoon:
‘Goed mag het wezen, Menelaos, raad thans te schaffen. Nimmer en zag
ik een man als Hektoor, zoo alles-vermogend. Ga dus naar Ajas en
Idomeneus; ik zelve wek Nestoor. Want hèm zullen ze gehoorzamen. En
maan ieder aan tot waakzaamheid; want voorwaar, een nakend onheil
zond Zeus ons tegen.’
Zoo ging hij dan tot Nestoor, die slapend lag bij zijn tente, en hem wekte
hij.
En zich heffend ten elboog, het hoofd opbeurend deze den zoon van Atreus sprak
toe, en vroeg hem bij woorde:
‘Wie daar, gij die tot bij de schepen door 't kamp komt alleene, den nacht door,
den duisteren, als slapen de andere sterflingen? zóo of gij een der muilen zocht, of
een van de makkers? Spreek, en niet zwijgend op
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mij en kom los; wat hebt gij van noode?’
‘Ik ben 't, o Nestoor, zone van Neleus’, sprak Agamemnoon. ‘Zwaar is
mijn kommer om 't lot der Danaërs, en onvast mijn harte. Want, wie weet,
beramen de Trojers geen nachtlijken aanval. Blieve 't u, kom met mij, en
laat ons gaan tot de wakers, 'dat geen slaap overmanne hun oog.’
‘Zeker wil ik u volgen,’ sprak Nestoor, ‘al en denk ik niet dat Zeus
overmoedigen Hektoor meer nog kansen bereidt. - Laat ons dan gaan en
wekken de andren. Want al ben ik zijn vriend, en ik verberg Menelaos
geenszins misnoegen, dat hij, oorzaak van alles, tam ligt te slapen.’
‘Wel verdient hij berisping soms’, was vorst Agamemnoon zijn antwoord.
‘Heden slechts niet, daar hij lange voor mij ontwaakte en ging wekken de
makkers.’
Toen had vreê de Gerenische ruiter Nestoor.
En hij deed om den borst den kolder, en onder de voeten die glansden hechtte hij
vast de schoone schoenzolen; en om zich heen een mantel gespte hij purperen,
een dubbelen, een wijden, waarop lag een kroezige wolle; en hij nam een krachtige
speer, gepunt met een spitsig koper; en hij ging om te gaan naar de schepen der
Achajers koperomkolderd.
En hij kwam bij Odusseus eerst, dien hij meêtoog.
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En zij gingen ten Tudeus' zoon Diomedes, en hem vonden zij buiten zijn tente met
zijne waapnen; om hem heen zijne makkers sliepen; onder hun hoofd hadden ze 't
schild; en hun lansen recht op hun spitsen stonden geplant; en vér het koper
blikkerde, 'lijk de bliksem van vader Zeus. Doch de held, hij sliep, onder zich gespreid
de huid van een os, een wilden, terwijl onder zijn hoofd een tapijt was gestrekt, een
schitrend. Hem, genaderd, wekte de Gerenische ruiter Nestoor met een stoot van
den voet, en spoorde hem aan, en verweet hem in 't aanzicht. Deze nu om de
schouders wierp zich de huid van een leeuw, vaal, groot, tot den voeten reikend en
hij greep zijne speer; en hij ging om te gaan, de anderen mede te leiden, na ze op
had doen staan de held.
En toen zij nu onder de wachten, verzameld, waren gemengd, geenszins slapend
der wachters hoofden en vonden zij, maar waakzaam zittend met hunne wapenen
waren zij allen. En zooals honden rondom de kudden onrustig waken ten
schaapsperk, een roofdier hebbend gehoord geweldig van krachten, welk door het
woud gaat over 't gebergte: en talrijk rumoer over hem van mannen en honden; en
voor hen is 't slapen verloren: zoo voor hen was de zoete slaap ter oogleên verloren,
in den nacht wakend, den slechten; want ter vlakte altijd wendden zij zich, of ze ook
soms hoorden de Trojers aanstappen.
Toen de grijsaard het zag, toen was hij tevreden. En, de wallen over, ter
lijkenlooze plaats der vergaêring, zoo ging hij, waar hij vergaderd vond
de
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geroepene vorsten. En hun toe sprak Nestoor, Gerenische ruiter:
‘Zal geen enkele van u het wagen naar Troja te tiegen? Zeker beramen
de Trojers onder elkaêr lagen en listen tegen de Achajers. Mocht het éen
der onzen behagen als spie ze te naêdren, in ons midden gekeerd zou
zeker hem wezen eere en belooning.
Want zooveel vorsten ter schepen er voeren bevel, ieder van allen een ooi zal hem
geven, een zwart, een wijfje, zogend een lam, waar ja geen enkel bezit vergelijkbaar
meê is; en altijd bij festijnen en maaltijden zal hij aanwezig zijn.’
Nauwlijks had hij gesproken, of vorst Diomedes verklaarde bereid zich
naar 't kamp der Trojanen te gaan, en allen wilden als tweede hem volgen.
Doch hij koos Odusseus tot eengen gezel.
In de waapnen, de vreeswekkende, schoten zij. En den zone van Tudeus gaf de
ten krijge palstaande Thrasumedes een zwaard met twee sneden ('t zijne bij 't schip
had hij gelaten) en een lederen schild; en hem een strijdhelm op het hoofd in
stierenhuid stelde hij, zonder kam noch helmbos, dien ze stormkap noemen, en
beschermt het hoofd der bloeiende jonkheên.
Maar Meriones Odusseus gaf een boog en koker, en een zwaard, en hem een
strijdhelm op 't hoofd stelde hij, van huid gemaakt, en van binnen met talrijke riemen
was hij bespannen stijf, en van buiten de blinkende tanden eens wittandigen evers
talrijk zaten,
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hier en daar, goed en kunstig; en in 't midden een viltlaag hem voerde.
En zij gingen hun gang. En t' hunnen rechteren kant zond een reiger dicht bij den
weg Pallas Athenè; en zij en zagen hem niet bij der oogen, te midden des nachts,
des duistren; doch, daar hij schreeuwde, hoorden zij hem. En zich verheugde van
wege den vogel Odusseus, en bad tot Athenè: ‘Hoor mij, des aigisvoerenden Zeus'
dochter, die mij altijd in mijne poene bijstaat, en 'k en ben u verborgen niet, waar ik
op gang ben (waar ik voortga); nu dan meer dan ooit me bemin, Athenè; geef ons,
terug naar de schepen roemvol te keeren, hebbend verricht eene groote daad, die
de Trojanen moog' verontrusten.’
En haar beloofde ten loone Diomedes goed voor den strijdkreet:
‘U dan offer ik op een rund éenjarig, breed aan het voorhoofd, ongetemd, dat nimmer
onder het juk en leidde nog iemand; dees zal ik u offren, van goud de horens
omgoten.’
En zoo gingen z' hun gang, twee leeuwen gelijk, dwars door den nacht, den
zwarten, midden slachting en lijken, tusschen waapnen en zwart bloed.
- Middelerwijl had ook Hektoor de hoofden des legers gegaêrd tot een raad, en hij
sprak:
‘Wie zou me zulke daad, het hebbend beloofd, wel verrichten tegen een groot
geschenk? 't Loon ja zal hem voldoende zijn. Want ik geef eene kar en twee
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hooghalzige paarden, deze (de paarden) die 't béste zijn bij de vlugge schepen der
Achajers, hem die het waagt, en zichzelve glorie behale, - dicht bij de schepen, de
vlugge-varende te gaan en te vernemen of de snelle schepen bewaakt zijn, even
als vroeger, dan of zij, door onze handen getemd, de vlucht beramen onder elkander,
en niet geneigd zijn 's nachts zich te hoeden (voorzorgen te nemen) overmand door
vreeslijke moeheid.’
Daadlijk vond hij Doloon bereid zijn wenschen te volgen. En toen Hektoor
bij grooten eede beloofd had: de wagen des zoons van Peleus zou zijne
wezen, ging hij bereiden zich tot den tocht.
IJlings om zijne schoudren smeet hij den krommenden boog, en kleedde zich
bovenop met de huid van een grauw-witten wolf, en op het hoofd een wezelvellen
helm; en hij nam een scherpe werpspies, en hij ging om te gaan naar de schepen
van uit het kamp.
En vol ijver zoo ging hij de wegen langs in den duistren, toen Odusseus
hem bemerkte.
‘Zeker,’ zoo sprak Diomedes hij toe,’ of een spie naar ons leger of een
dief die de lijken gaat rooven is deze wandlaar. Laat hem voorbij ons
gaan, dat wij hem volgend, beletten terugkeer ter Trojische stede.’
Na aldus te hebben gesproken, naast den weg in de lijken gingen zij bukken, deze
[Doloon] nu spoedig liep ze voorbij, onbezonnen. Maar als hij reeds was verwijderd
zoover als [lang] zijn de voren van muilen
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(als de voren door muilen gegraven) - deze immers boven ossen verkiesbaar zijn
om te trekken door braakland diep den goed-getimmerden ploeg, - snelden beiden
zij toe; hij dan bleef staan, gerucht hoorend, want hij hoopte in het hart dat tot keeren
nopende makkers uit de Trojanen kwamen, terug-gaan door Hektoor bevolen. Doch
toen ze waren genaderd tot op een speerworp en minder, kende hij mannen vijandig,
en haastig zijn knieën bewoog hij tot vluchten; zij echter snel te vervolgen stormden
zij los. Zóó als wanneer scherptandig twee honden, ervaren ter wildjacht, 'tzij het
jong van een hert 'tzij een haas vervolgen, aanhoudend, altijd, dwars door een
boschrijke streek, en het dier loopt voren al blatend: zóo de zoon van Tudeus en
de steden-verwoestende Odusseus, hem van zijn volk gedreven zett'en hem na,
aanhoudend, altijd.
En toen dezen den man bereikten bijna, kwam hem nader Diomedes, en,
om schrik op 't lijf hem te jagen, wierp zijne spies hem over de schouders.
Staan bleef Doloon. Gerucht van tanden ontstond in zijn mond. En beiden
grepen ze vast hem.
‘Laat me,’ smeekte hij toe hun, ‘en mijn vader voorwaar zal kostelijk losgeld
betalen!’
Doch Odusseus vol listen:
‘Vrees niet,’ zegt hij, ‘en denk aan geen dood. Zeg ons alleen de reden
van uwe reize.’
En de armzalige Doloon, van vreeze overmand, zegt hun, en zonder
verzwijgen, hoe 't in het leger gaat der Trojanen, en ál hunne hopen.
Gretig luisteren toe
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Odusseus en Diomedes. En toen smeekte hij dat men hem leidde,
gevangene, ten schepen, en hem als gijz'-laar behoude, te zien of hij loog
en de waarheid verzweeg. Doch Diomedes en wilde niet geven gehoor
aan zijn woorden.
‘Denkt gij aan vluchten allicht, o Doloon?’ zoo spreekt hij. ‘Liever laat gij
het leven, en belet het aldus de Achajers te schaden!’
Hij sprak; en deze [Doloon] wilde, zijn kin met de hand, de grove, omvattend, hem
smeeken; maar hij ten halze, midden-in, trof hem, met zijn zwaard toegesprongen,
en hieuw hem af de twee peezen, en, nog sprekend, zijn hoofd werd aan 't stof
gemengeld. Dan hieven zij den wezelvellen helm van het hoofd hem, en den wolf,
en den boog naar achteren gekromd, en de lanse, de lange. En Athenè toe, de
schenkster van buit, de godlijke Odusseus reikte 't met zijne hand.
Dan, vervolgend hun weg, betreden zij beiden het kamp van Rhesos,
voorhoede van 't Trojische leger. Deze, in 't midden der Thrakiërs dien
hij tot vorst was, sliep, en zijn tweespan stond aan zijn zijde. En hier
verrichtten beiden een slachting afschuwlijk.
En hij [Diomedes] doodde om-end-om, en uit dezen gesteen rees er, verschriklijk,
die van het zwaard waren getroffen; en was rood van bloed de aarde. Zóo als
wanneer een leeuw op kudden ongehoed losstormt, - geiten en ooien -: slecht
bedenkend springt hij op
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hen los; zóo op de Thrakische mannen gaat toe Tudeus' zoon, tot hij twaalven er
doodde.
En telkens dat er een viel, trok Odusseus zijne paarden ter zijde. En hij
maant met gefluit Diomedes te staken de slachting, want ook de Koning
viel. Ook Athenè raadt aan, den terugtocht te aanvaarden. Hoog tijd was
het: de Trojers, gewekt, beseffen 't verraad...
Echter wijken al gauw de Achajische hoofden. Weldra hoort Nestoor 't
getrappel der naâdrende paarden, gekaapt door de helden. Nóg is hem
vreeze; doch weldra treden beiden hem tegen, doen hun verhaal, en
offren Athenè de waapnen van Doloon.
Toen daarna de golf van de zee hun veel zweet had gewasschen van 't vel, en ze
waren ververscht in 't geliefde harte, in de kuipe gegaan, de goed-geslepene,
wiesschen zij zich. En, zich gewasschen hebbend en zich gezalfd hebbend, vettig,
met olie, aan een maaltijd zaten zij neêr, en uit een mengvat vol, Athenè ter eere,
hem hebbend geput, plengden zij zeemigen wijn.
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VI
Nauwlijks rees Eoos weêr, licht brengend goden en menschen.
Toen Zeus Eris stuurde ter vlugge schepen van de Achajers, de lastige, 's oorlogs
teeken ter hand voerend. En zij stond op Odusseus' walvisch-groote schip, het
zwarte, dat in het midden lag, om zich, roepend, hoorbaar te maken van weêrszij,
zoo naar Ajas' tenten toe, den zoon van Telamoon, als naar die van Achilleus; die
bei ter uitersten hun schepen, de wèl-evenredigden, hadden getrokken, in hun
manhaftigheid betrouwend, en in de kracht van hun handen. Dáár gekomen te staan,
schreeuwde de godin, machtig en schriklijk, bij luider stemme, en den Achajers een
groote kracht smeet ze aan ieder in 't hart, om zonder staken te krijgen en vechten.
En hun terstond de oorlog zoeter werd dan te keeren in de schepen, de holle, naar
het geliefd vaderen-land.
Ook de zoon van Atreus riep en heette te omgorden het wapen den Argeiërs. En
zichzelf stak hij in fonkelend koper. En scheenplaten eerst om zijne beenen legde
hij, schoone, met zilveren gespen bevestigd; tweedens daarna een harnas om zijne
borst deed; en tien strooken er waren van zwart blauwachtig metaal,
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en twaalve van goud en twintig van tin; en blauwachtige slangen klommen op naar
den hals, drie langs iedere zijde, regenbogen gelijk, als de zoon van Kronos in de
wolke hechtte, een teeken voor de met sprake bedeelde menschen. Om zijne
schouderen smeet hij een zwaard; en erop spijkers van goud blonken alom; maar
er omheen een scheede was van zilver, met goudenen riemen gevestigd. En hij
hief het mannenomschuttende, heerlijk bewerkte schild, sterk, schoon, om 't welke
ja cirkelen tien van koper waren; en daarop navelen waren twintig van tin, wit-glanzig
en in het midden was er éen van zwart blauwachtig metaal. En erop Gorgo met
vreeswekkend aanzicht stond er, kroonsgewijs, schrikkelijk kijkend, en eromheen
Deimos en Phobos. En erbuiten een zilveren riem was, waar daarenboven van
blauwachtig metaal draaide een slang, en haar waren hoofden, drie in getal door
elkander gekronkeld, uit éenen hals gegroeid. En op zijn hoofd een dubbelkammigen
helm plaatste hij, met vierdubbelen kamplaat en een paardenstaart, en schriklijk
een helmbos van boven neeg. En hij greep twee machtige lansen, beslagen met
koper, scherpe: en veruit het koper ervan de hemelen in schitterde. - En hem toe
donderden ja Athenè en Héra, te eeren den Koning van het veelgoudnen Mukène...
Ieder beval zijn wagenmenner gereed te staan bij de paarden. En toen
stormden zij, gevolgd door de ruiters; en schrikwekkend was hun gehuil.
En Zeus zond over hen een dauw van bloed, teeken dat hij veel helden
naar Aïdes van zin was te sturen.
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Andererzijds, de Trojanen, en Hektoor; de zonne gelijk, die schittert,
verdwijnt in de wolken en schittert opnieuw: zoo was Hektoor, ijlend van
plaatse tot plaatse in het blinkende koper.
Even als maaiers, tegenover elkaar gaand, een lijne van schooven trekken in een
rijken man zijn veld, van tarwe of van gerst, en de grepen dichte vallen: zóo Trojanen
en Achajers, de eenen op de andren gestort, velden [elkander], en de eenen noch
de andren en dachten aan 't onheilstichtende vluchten; en gelijk hield de strijd hunne
hoofden (kansen); en aan wolven gelijk, zoo stormden zij. En Eris verheugde zich,
de veelstenende, 't ziende...
De andere goden rustig in hunne woonzalen zaten, waar ieder huizen schoon
waren gebouwd in de dellingen van den Olumpos...
- Zoo dan vochten ze dóór den morgen en tot den middag.
Doch ter uur dat de eiken-hakkende man bereid heeft zijn maaltijd in des bergen
boschrijke dellen, na zich te hebben verzadigd (moe te hebben gemaakt) de handen
met het vellen van boomen, de lange, en dat lusteloosheid hem kwam in het harte,
en dat van spijze zoete om het brein begeert' hem bevangt:
dan braken de rangen der zonen van Danaos, en Agamemnoon brandde (van
drift) in hun midden.
Zóó als een leeuw der schichtige hinde onmondige
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jongen makkelijk breekt, ze pakkend tusschen de krachtige tanden, gekomen in
hunne schuilplaats, en een teederen adem ze heeft ontnomen; en deze (de hinde),
hoewel ze mocht wezen zeer dichte, vermag ze niet te helpen; want haar de beevrik
schriklijk doorvoert; ijlings rent zij door de eiken, de dichte, in 't woud, spoedend,
bezweet, van wege het krachtige roofdier zijn woede: zóó ja kon geen enkle
verhelpen vernieling onder de Trojers.
En de besten aldus onder de Trojers breekt Agamemnoon, en hij blijft
niet alleen in zijn boudheid; want de Achajers zijn trouw hem trawanten.
Voetvolk 't voetvolk nu slachtte, tot vluchten gedwongen; ruiters de ruiters (en onder
hen rees stof uit de vlakte, dat rijzen deden de stampende voeten der paarden),
met koper vernielend. Middelerwijle vorst Agamemnoon, aldoor vermoordend,
vervolgde, de Argeiërs vermanend. Zóó als wanneer het vuur, het geniepige, is
gevallen in 't onbehouwene woud: overal dwarlend de wind het voert, en de
struweelen, met wortel en al vallen, overweldigd door 's vuurs woede: zóó dan onder
den zone van Atreus, Agamemnoon, vielen de hoofden der Trojers, vluchtend, en
de talrijke langhalzige paarden deden de ledige wagens hotsende botsen, raatlend
over des oorlogs bruggen (wegen), ontberend de menners onberisplijk. En dezen
op der aarde lagen, der gieren eerder tot vreugd, dan hun vrouwen...
En de Trojers door het midden der vlakte vluchtten bevreesd; kindren gelijk, welke
een leeuw dreef op

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

640
1)

vlucht, gekomen ten nachte bij melkenstijd ; en aan een [der rundren] toont zich 't
wreede verderf: dezen den nekke breekt hij, hem pakkend met sterke tanden, eerst,
en daarna het bloed en de beulingen alle slikt hij; - zóo Agamemnoon.
Doch, toen hij zag dat de wallen van Troja hij naderen zou, zond Zeus
vlugvoetige Iris tot Hektoor met kondschap:
‘Zeg hem,’ zoo sprak hij, ‘dat hij, zoodra Agamemnoon, getroffen door
lans of door werpspies, ten wagen terugkeert, hij dan, Hektoor, de macht
zal verkrijgen, ten avond tóe de slachting te zaaien.’
Toen nu Hektoor de boodschap gehoord had van de witvoetge, dreef hij
nog moediger aan de strijdzucht der zijnen. Doch Agamemnoon scheen
onverwinbaar. Slag op slag doodt hij de beste der Trojische helden, - tot
hij, gekwetst, beveelt den terugkeer ter schepen.
En Hektoor, die het zag, vermaande thans jublend zijn manschap.
En hij-zelf onder de eersten stapte, en viel in het strijdgewoel, als een
van-boven-blazende stormwind die, uit der hoogte schietend, de paars-kleurige zee
beroert. En zóó als wanneer wolken Zephuros voortjaagt van wit-blankenden Notos,
in een diepen orkaan ze knotsend; veel en gezwollen de golf rolt, en omhooge

1)

's Avonds heel laat, of 's morgens heel vroeg, als de koeien worden gemolken.
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het schuim spat bij 's winds veel-zwervenden luchttocht: zóó dan de talrijke hoofden
door Hektoor getemd, onder de volkren.
En voorwaar, dan waren de Achajers ten schepen geweken, hadden
Odusseus en Diomedes met nieuwen moed niet gedrongen in 't leger van
Troja. Nauwelijks ontsnapt Hektoor der lanse van Diomedes. Zelf wordt
deze getroffen door Paris, die zich snoevend verheugt. Doch Diomedes:
‘Schuttertje! smaler! om uwe krullen prachtig! meiskensbespieder! zoo gij man tegen
man met uw wapenen mij aandurfdet, niet en zouden u baten bogen en talrijke
pijlen. Nu echter, dat ge geraakt hebt de zool van mijn voet, nu bepocht gij u-zelven.
't En kan mij niet schelen, niet meer dan of een vrouwe met rof of een kind zonder
hersenen, want verstompt is de pijl van een man zonder krachten noch waarde!’
En hij trekt uit zijn wonde den pijl, en siddert door heel zijn lichaam...
Middelerwijl gaat Odusseus in 't ergste van 't strijden.
Zóo als wanneer om een ever de honden en bloeiende jonkmans vurig snellen, en
deze komt uit een diepe boschplaats, scherpend zijn blinkende tanden binnen zijn
krommende bakkes; om hem heen stormen zij toe, en daaronder 't gerucht van zijn
tanden ontstaat: zóo dan stonden om Odusseus, den Zeus-geliefde, hitsig de Trojers.
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Schrikkelijk is de strijd. Een lanse zelfs reept hem, al onder het harnas,
het vel geheel van de ribben. Doch wie 't aandierf te kwetsen aldus den
godlijken held Odusseus, koopt met den dood zijne boudheid. En weldra
is hij ten prooi van de gieren met zwierende vlerken. - Doch hijzelf is danig
gekwetst, en nauwlijks vermogen zijn vrienden hem redding te brengen.
Ook Machaoon is ontvallen den strijd; gekwetst, vindt hij hulpe bij Nestoor,
die hem ter schepen brengt. En slechts Ajas nog, verwoed, biedt hoofd
den Trojanen en Hektoor.
Zóó als een valen leeuw uit der runderen binnenplaats wordt gedreven door honden
en lui van te lande, die niet toelaten dat hij de runderen vet zou rooven, [zij] gansch
den nacht doorwakend: maar hij, vleeschhunkrig, vliegt toe, doch en slaagt niet;
want dicht de schichten hem tegen schieten uit durvende handen als brandende
toortsen, die hij vreest, al is hij verwoed; en bij dageraad eerst is hij henen gegaan,
wreevlig in 't harte: zóó Ajas dan tegen de Trojers, mismoedig in 't harte, ging, zeer
tegenzinnig, want hij vreesde voor de schepen der Achajers. Zóo als wanneer een
ezel, gegaan naar een weiland, tegen 't geweld der kinderen in, traag, op denwelken
veel knuppels rondom reeds werden gebroken; hij graast, er binnen getreden, den
diepen (dichten) graanoogst, hoe ook de kindren hem slaan met de knuppels; doch
de kracht is zwak (klein) hun: nauwlijks wordt hij verjaagd, wanneer hij verzaad is
van voedsel: zóó om Ajas den grooten, Telamoon's telg, de Trojers, overmoedig,
en uit de vele streken
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gekomene bondgenooten, smijtend met hunne lanse midden in zijn schild, altijd
vervolgden hem.
Hij echter, den ouden moed gedachtig, keerde zich om, den Trojanen
belettend de schepen te naadren, verwoed en alleen tegen geheel hunne
bende. Wél tracht Eurupulos ter hulp hem te komen: spoedig treft hem
echter een spies. En Ajas zelf zou zijn boudheid bekoopen, kwam hij in
tijds niet terecht in den schoot zijner makkers.
... Alzoo bleven zij vechten. Middelerwijl bracht Nestoor met zijn schichtige
paarden naar zijne tente Machaoon, gekwetst door de Trojers.
- Dit nu zag Achilleus; want op 't achterplecht van zijn schip overschouwde
hij 't slagveld. IJlings stuurt hij Patroklos, te vragen wie was de gekwetste.
Toen deze kwam ter tente van Nestoor, vond hij de helden er, en een
vrouw die 't maal hun bereidde:
Deze hun eerst schoof tóe eene tafel, een schoone, met blauwig-metalige pooten,
goed-blinkend, en op deze een koperen korf, en erin uien, bij 't drinken spijze (die
men at bij den drank), en honig groenig, en erbij het meel des heiligen gersten; en
daarnaast een vaas alom-schoon, welke van huis meê had genomen de grijsaard,
van goudene spijkers doorslagen, en hengsels haar, vier, waren er, en twee duiven
om iederen [hengsel] waren, van goud, aan 't weiden; en twee pooten langs onderen
waren. Hierin mengde de vrouw, gelijkend godinnen, wijn van Pramnè, waar-
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over zij geitekaas raspte met een rasp van koper, en er dan bloeme, blinkende,
strooide erover.
Toen zij hadden gedronken van 't sterkende nat, zou Patroklos, Machaoon
hebbend erkend, vertrekken; doch Nestoor, Gerenische ruiter, bedenkend
het onheil dat spookte om de Achajische schepen, drong weêr aan dat
Achilleus ten strijde zou tiegen, of ten minste moge geven Patroklos oorlof
te waêpnen zich in de eigene rusting en aldus, de Trojers verschalkend
en vreeze aanvoerend, zijn hulp aan de Achajers moog' leenen.
Deze gaat. Intusschen woedt vóort 't hardnekkig gevecht om den
dammuur, die 't heer der Achajers en hunne schepen beschutting zou
wezen.
- En de Argeiers, van Zeus' zwepe getemd, bij de schepen, de holle, op elkander
gedrongen zaten, Hektoor vreezend, machtig bewerker van vreezende vlucht. Deze
immers, evenals vroeger, vocht, gelijk aan een stormwind. Zóo als wanneer, midden
in honden en jagende mannen een ever of leeuw omdraait, op zijne kracht prat; en
zij, torengewijs zich plaatsend, tegenover hem staan, en gooien talrijke spiesen met
hunne handen; nimmer echter zijn moedig harte en schrikt, noch en vlucht, bevreesd;
doch zijn moed doodt hem: aldoor maar draait hij rond, de rijen der mannen
beproevend, en aldaar waar hij heen stormt, 'dat wijken de rijen der mannen; - zóó
Hektoor, door de scharen gegaan, wervelde rond, de makkers vermanend over de
gracht te trekken. Doch de paarden en dierven niet,
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de vlugge van voeten; en zeer hinnikten zij, aan den uitersten rande staande, want
hun verschrikte de gracht, de breede: nóch om over te springen van dichte-bij, nóch
om over te rijden, gemakkelijk; want overhangende [muren om de] diepten rezen
geheel omheen er aan beide zijden; en langsboven met palen scherp was hij beschut,
welke er stelden de zonen der Achajers, dicht en groot, tegen vijandige mannen
verdediging. Er binnen en zou gemakkelijk een paard, den goed-wieligen wagen
trekkend, niet gegaan zijn, en slechts voetvolk bedacht het ook te beproeven.
Toen gaf Poludamas den raad, van de wagens te stijgen, en te voete den
aanval te wagen. En zijn raad vindt gehoor. In vijf korpsen verdeelen zich
de Trojische legers.
Slechts Asios nog weigert, de wijze wenken te volgen. Boud richt hij zijn
strijdkar naar eene poorte die, opengelaten, wijkende Achajers binnen
de muren toegang verleent. Doch twee reuzige helden, eiken gelijk die
wortelen in de rotse, verdeedgen de plaats. En als Asios' bende toetreedt,
wordt ze ontvangen op steenen als hagel.
Vlokken van sneeuw gelijk die vallen ter aarde, welke de wind wild-waaiend, de
wolken, de schaduwwerpende, voortgejaagd, dik heeft geschud over den grond,
den velenvoedenden: zóo uit hunne handen de schichten regenden, en de schilden,
met een navelknop in het midden voorzien.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

646
En, verschrikt, verwonderde zich Asios:
‘Evenals wespen, van midden beweeglijk, of bieën die zich huizen bouwden ten
rotsigen wege, en niet en verlaten hun holle woning, maar, weêrstaande de jagende
mannen, vechten voor hunne kleinen: zoo ook dezen niet en willen de poorten, als
zijn ze met twee slechts, ontruimen...’
Middelerwijl vochten om de andere poorten der omheining de makkers
-; doch wel viel het mij zwaar dit al te verhalen...
Maar op het oogenblik dat in geregelde orde de benden van Hektoor het
wagen de muren te naderen, gebeurde dit teeken:
Want een vogel kwam hun tegemoet: een arend hoogvliegend, ten linkre het volk
ontwijkend, een bloedige slange dragend, een reuzige, levend, nog spartlend; en
hij liet ze nog den strijdlust niet; want ze [de slang] trof hem, hij haar omvattend, in
de borst bij den hals, zich naar achtren gekromd hebbend; hij nu van zich zond ze
ter aarde, lijdend van pijne, en ze in 't midden geworpen der menigt; en hij-zelf al
schreeuwend vloog weg op adem des winds.
Toen Poludamas het zag, ontried hij den aanval nog verder te drijven.
Doch Hektoor:
‘Is de geest u beneveld, o Poludamas? Gewis, gij zijt het gewoon toch,
wijzer te spreken! Hoe, zou ik
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om vliegende vogelen wijken? Eénig teeken is me, voor der vaadren
grond te strijden: de gunste van Zeus... Waag het derhalve niet van den
strijd uw makkers te weren, want zoodra ik 't gewaar word verliest gij het
leven.’
En zoo traden ze toe den muur der Achajers, en begonnen den aanval,
trachtend den muur der Achajers binnen te rammen.
De tinnen der torens reetten zij neêr, en rukten de borstweringen omver; de
schoorpilaren, die staken vooruit, stortten ze met den hefboom neêr, welke de
Achajers 't eerst in der aarde vestigden, te wezen stut voor de torens... En nochtans
en weken de Danaërs niet uit den weg, maar dezen, - [met schilden uit] huiden van
ossen omwonden de borstweringen, - smeten neêr eruit de vijanden, onder den
muur gekomen... En zeer groot het gedruisch was, en de klank ten hemel ging van
gesmetene schilden en der met paardestaarten voorziene helmen, en van de poorten;
want alle waren gesloten geworden, en zij die naast haar (de poorten) stonden
trachtten met geweld, zij ingestampt, erbinnen te treden.
En de Ajaxen beiden, van boven de torens, maanden vooral de Achajers
aan.
Zóo als vlokken van sneeuw vallen talrijk een dag van den winter, als begint de
al-denkende Zeus te sneeuwen, den mensche toonend zijn schichten (zijn
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1)

macht) ; en te slapen geleid de winden, laat hij [de sneeuw] dalen voortdurend, tot
zij hebbe bedekt de hooge bergen hun kruinen en de toppen der kimmen, en de
velden lotos-bedekt en der menschen vette werken, en op der wit-grauwe zoutzee
havens en kusten zijn ze gestrooid; en den golfslag, den naadrenden houden ze
tegen; al het overige blijft behuld onder de sneeuw, als neêrstort Zeus' regen: zóo
van dezen langs beide zijden de steenen vlogen gestadig, en over gansch den muur
het doffe gebons weêrklonk.
En onder de Trojers was 't Sarpedoon die de aanvallers leidde, Zeus'
eigene zoon. Aan het hoofd van de Lukiërs stort hij vooruit naar de poorten
waar Ajas en Teukros, zijn broeder, bieden verdeedging.
En Ajas de eerste, zoon van Telamoon, een man doodde, Sarpedoon's makker,
Epikles den groothartigen, met een steenblok, een puntig, hem treffend, dat langs
binnen den muur lag, aan de borstwering langs boven; niet en hadde gemakkelijk
met zijne handen beide gehouden een man hem (den steen), zelfs een zeer jonge
nog niet, zóo als thans de sterflingen zijn; hij echter, gooide, heffend omhoog hem,
en hij plette den vierkammigen helm, en verbrijzelde alle beendren te zamen des
hoofds; en hij [Epikles], een duiker gelijk, viel van den hoogen muurtoren neêr en
verliet de hartslag zijn beendren...

1)

In de voorstelling van de Grieken, waren sneeuw en regen een willekeurige daad van Zeus.
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En zoo ging, in gelijken moed naar gelijke gevechten, menigvoud de strijd
aan éene als aan andere zijde.
Zóo als vanwege de scheidslijn twee mannen twisten, meters in handen houdend,
in gemeenschappelijk bouwland, die op een smalle strooke kijven aangaande gelijke
verdeeling: zóo dan de borstweringen ze scheidden en over deze heen brijzelde de
eene den andre om de borst heen de ossenhuidene schilden, goed afgerond, en
de rondassen, licht als een pluimken.
En, al stroomde het bloed, de kansen gelijk, zoo bleven ze strijden.
Want ze bleven zóo als een vrouw, die leeft van haar handen treflijk, [een weefster]
welke 't gewicht houdt en de wolle, de weegschalen aan beide zijden tot zich trekt,
zoekend het evenwicht, dat ze haar kindren een schamel dagloon verdiene: zóo
van dezen gelijk de strijd zich strekte en de krijg, tot ja Zeus een hoogeren roem
aan Hektoor gaf, den zoon van Priamos, die de eerste zich stortte op den muur der
Achajers.
En hij riep: ‘Trojanen paarden-bedwingers, storremt den muur in en gooit
het vuur in de schepen!’ En hij-zelf draagt aan een rotsklomp, twee
mannen te machtig. Hij echter, Zeus-geholpen, slingert alleen hem boven
de hoofden.
Zóo als een herder lichtelijk draagt het vlies van
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een mannelijk ooi (een ram), in éene hand het heffend, en weinig die last hem weegt:
zóo Hektoor rechte ter planken droeg, - den steen hebbend opgetild, - welke de
poorten versterkten stevig, de hecht gevoegde, tweevleugelige, hooge, en twee
grendels, kruislings gevestigd, hielden ze tegen van binnen, en éen bout hield ze
samen. En hij bleef staan, zeer dicht gekomen, en hij zette zich schrap en trof ze
in het midden, goed de beenen gesperd, 'dat niet hem krachtloos de worpe en weze.
En hij verbrijzelde beide de harren, en viel de steen naar binnen met zijn zwaarte,
en groot alom de poorten loeiden; en niet de grendels weêrstonden en de planken
vlogen uiteen, de eene uit de andre door des steens aandrift. En naar binnen sprong
schittrende Hektoor, den nacht, den vluggen, gelijk in den blik (met donkeren blik);
en hij lichtte door 't koper, het schriklijke, dat hij gedaan had om zijnen lijve; en in
de hand twee spiesen hield hij. Niemand en had hem bedwongen, hem tegengegaan,
tenzij onder de goden, als hij stormde op de poorten; en van vuur zijne oogen
vlamden...
Zóo dan voerde de Trojers hij aan, en de Achajers schrikten. En hun lot
waar' geweest geheele verdelging, zoo een god, hun genadig, - Zeus,
verzaad, had zich gekeerd van den oorlog -, niet ware tusschen gekomen:
Poseidoon. IJlings spoedt hij ter stede, daar, ter diepte der zee, zich
bevinden zijn gouden huizen.
Aldaar binnengekomen, onder den wagen spande hij
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de koperpootige paarden, vlug in 't vliegen, van goudene manen harig.
Gouden hij-zelf omhulde zijn huid; en hij greep de zwepe van goud, goed-gemaakt,
en hij steeg in zijn karre; en hij ging om te gaan alover de golven. En hupten de
walvisschen onder hem, van alle zijden uit hunne holen, en ze verloochenden hun
meester niet; en van vreugde de zee zich scheidde, en zij vlogen zeer ras, en niet
eens van onder en werd bevochtigd de koperen asse. En naar de Achajische
schepen de welspringende paarden hem leidden.
Dáar dan stapte hij uit, en onder gedaante van Kalchas den wichelaar
trad hij de beide Ajaxen toe, hun zegen belovend, zoo zij nieuwen moed
vermochten te porren onder de Achajers. En toen, zijn godlijken wil
openbarend, verdween hij als havik. En Ajas, zoon van Oïleus, sprak Ajas
toe, zoon van Telamoon:
‘Ajas, ons beiden een der goden, die den Olumpos bewonen, in eens zieners
gedaante, heet om de schepen te vechten (want niet Kalchas en was 't
godenduidende vogelenwichlaar; want den zolendruk, langs achteren, van zijne
voeten en beenen lichtelijk heb ik erkend daar hij wegging; maklijk erkenbaar zijn
goden immers;) en ook me-zelven 't hart in de borst, de geliefde, is meer gedwongen
naar vechten en strijden, en trillen driftig langs onder mijn voeten, en mijn handen
langs boven.’
En hem antwoord gevende, zei Ajas, zoon van Telamoon:
‘Zóo nu ook mij rond mijn lanse de handen, de on-
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aanraakbare, trillen driftig, en mijn moed zich verheft; en langs ondren mijn voeten
dringen beide me voort, en ik brand van verlangen, zelf alleen met Hektoor den
zoon van Priamos, die rustloos maar voorwaarts streeft, te vechten.’
IJverig-blijde van krijgersdrift, zoo spraken de helden, aansteeklijk in 't
voorbeeld voor alle de Achajers, welke Poseidoon met machtigen aandrift
vooruit dreef, ze aanwakkerend met eigene woorden:
‘Hoe dan’, zoo spreekt hij eenen voor eenen aan, ‘'k zie de Trojanen uw
schepen naadren, zij die plachten als hinden te vluchten! Heeft
Agamemnoon misdaan en Achilleus gekwetst in het harte, zult ge daarom
nu lafheid begaan en uw schepen den vijanden laten? Ziet ge dan niet
dat Hektoor de poort overschreed en u dreigt bij der waapnen?’
Zoo vermaande Poseidoon de Achaïsche hoofden, en hij-zelf is hun
midden.
Drongen nu speer tegen speer, en schild tegen schild nauw-sluitend; en de beuklaar
den beuklaar opzij duwde, en helm den helm, en man den man, en raakten elkander
de paardenstaartige helmen bij de blinkende kammen, gebogen: zóo gespannen
stonden zij de eenen op de anderen; en de lansen verwarden, door stoutmoedige
handen gedrild; en ‘naar voren!’ was hun gedachte, hunkrend te vechten.
En de Trojanen drongen vooruit, dicht gesloten aanéen, en aan hun hoofd ging
Hektoor, in 't gezicht ijvrig ze tegen; zóo als van een rotse verderflijk rollend een
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steen, welk van de kruine een stroom, winter-gezwollen, deed vallen, als scheurden
door een ontzaglijke regen de banden der onbeschaamde (weêrstandbiedende)
rotse; hoog opbonzende vliegt hij, en dreunt onder zijn val het woud; en ongestuit
snelt hij voort onophoudelijk, tot hij gekomen is in effene vlakte; en dan en rolt hij
niet meer, hoe ook gestuwd; - evenzóo Hektoor tot dán toe dreigend, tot bij der zee
maklijk te zullen naadren, en bij de tenten en bij de schepen der Achajers, moordend.
Maar als hij viel op de dichte gelederen, bleef hij staan, zeer tegengestooten...
Woedend vuurt hij zijn mannen aan; doch zoo dezen dapper zich toonen,
niet in dapperheid mindren toonen de Achajers zich. Dooden vallen langs
beide zijden, zonder dat de een op den andere winst heeft. Maar als
Hektoor, midden den stormloop, den zoon van Poseidoon doodt,
Amphimachos, toornt het brein van den Aardeschuddenden God, en hij
wekt in zijn tente Idomeneus ten wakkeren strijd op.
Als de Trojers Idomeneus zagen, de vlamme gelijk in kracht, hem en zijn dienaar,
met wapenen schoone bewerkt: aanvurend elkander in het gewoel, liepen hem allen
tegen. En uit allen gelijk rees de strijd om de achterstevens der schepen. Zóo als,
wanneer onder fluitende winden spoeden de windhozen, op een dag ten ergste stof
op de wegen is, en zij samen van stof eene groote wolke opjagen: zóo van dezen
in zelfde maat rees de strijd, en zij brandden in 't harte, de eene
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de andren in het gewoel te dooden met 't scherpe koper. Ruig nu rees van lansen
de krijg die menschen verdelgt, van lange, die ze hielden, het vel doorvliemend; en
de oogen verblindde de flikring van 't koper der helmen áfschittrend en van de
harnassen nieuw gepoetst, en van de schilden blinkend, tredend naar voren
gezamen. Zeer stoutmoedig van harte waar' hij, die zich hadde verheugd, de poene
gezien, en niet droevig en werd......
Idomeneus, al was hij grijzend van haar reeds, eerste in den strijd, was
de eerste in de slachting. Want hij doodt Othruoneus, Priamos'
aanstaanden schoonzoon, want hem werd ter verloving beloofd de
schoone Kassandra. Maar hem doodde Idomeneus, midden den buik
hem doorpriemend en zei hem:
‘Othruoneus, onder de stervlingen allen zal ik u loven, zoo ge waarlijk alles voleindt
wat ge beloofdet den Dardanos-geboornen Priamos, die u toezei zijn dochter. Ook
wij zouden u dit hebben beloofd en volbracht, en wij hadden gegeven u onder de
dochters van Atreus' zoon de beste door uitzicht, uit Argos medegevoerd, ten
huwelijk, zoo ge met ons Ilios wildet ontzetten, de welbewoonde stede. Maar kom
mee, dat we ter schepen beslissen, de zeedoorklievende, over het huwlijk, want
geenszins slechte schoonvaders zijn we.’
En hem sleept Idomeneus meê in de vechtende warling! En Asios die
Othruoneus wil wreken, kent met zelfde gevolg Idomeneus' speer, daar
hij, vóór
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zijn wagen - en over zijn schouder voelt hij den aêm van zijn paarden, te lijve hem wil. En ook Deïphobos wil hem te keer: zijn schicht ontgaat
Idomeneus; deze tot weêrwraak der boudheid treft Alkathoös, den zwager
van Aineias, en uitdagend tot eendere straf Deïphobos tot zich roept.
Deze vraagt Aineias ter hulp; als een ever de felste der jagers wacht ze
rustig en fier Idomeneus. Spoedig staan hem zijn vrienden ter zij; ook
Deïphobos schaarde om zich heen zijne makkers. En om 't lijk van
Alkathoös rijst nieuw gevecht, en onder de heftigsten. Helden vallen aan
beide kanten; de besten in 't leger treffen de besten van de andere zijde;
tot Meriones ten arme kwetst Deïphobos, hem zijn lans ontrukt, en hem
dwingt tot terugtocht.
Alzoo bleven ze woeden, gelijk aan een laaiënden oven, zonder dat
Hektoor, bezig in 't hart van het leger, weet wat aldus geschiedt ter linkere
zijde.
Hem staan immers de Ajaxen te wapen, als een span van wijnkleurige
stieren die samen door 't kluitige braakland - en het zweet hunne horens
afdaalt - zeulen den lastigen ploeg. En voorwaar en had hij, Hektoor, hun
krachten en die der Achajers verwonnen, hadd' opnieuw Poludamas den
raad hem gegeven, ál de dappere Trojers tot gezaamlijken aanval om
zich henen te scharen.
En al merkt hij met smart thans 't verdwijnen der uitstekendste onder de
helden, toch is moed in 't hart hem opnieuw als hij treedt aan het hoofd
van vurige, nieuw-gevormde geleedren.
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En zij gingen, van lastige winden een hoze gelijk, die ja onder den donder van vader
Zeus gaat over de vlakte, en bij voorspellend geraas aan de zoutzee zich mengelt,
en er talrijke golven, ziedend, der wild omklotsende zee, hol zich welvend en blinkend
van kammen, voren de eene en achteren de andere [wekt]: zoo de Trojers voren
de eenen aaneengesloten, achteren de andren, koperen blinkend, samen hunne
aanvoerders volgden. En Hektoor voerde ze aan, menschen-verdelgenden Ares
gelijk, de zoon van Priamos; en vóor zich had hij een schild overal effen, met huiden
stevig bespannen, en talrijk belegd met koper; en om zijn slapen blinkend bewoog
zich schuddend de helm. Overal en alom beproefde hij de geleedren, voortvoetend,
of ze soms voor hem weken, onder zijn schild voortschrijdend; maar hij en bracht
in verwarring 't hart in de borst der Achajers. - En Ajas 't eerste tartte hem uit,
schrijdend met lange schreden:
‘Daimoon-bezeetne! kom nader; wat dreigt ge met zulk vertoonen de Argeiërs?
Geenszins en zijn we in den strijd onervaren; maar van Zeus' zwepe, de slechte,
werden getemd de Achajers. Waarlijk, zeker 't harte hoopt te plundren de schepen,
maar ook handen, om af u te weren, zijn óns. En voorwaar, veel eerder uw
goedvolkige stad onder ons handen ware genomen en verwoest. En u-zelven zeg
ik spoedig te zijn dat ge, vluchtend, smeeken zult Zeus-vader en de andere
onsterflijken, dat sneller dan valken wezen zullen uw schoonmanige paarden, die
u zullen ter stede voeren, wolkend óp het stof van de vlakte.’
Waar aldus hij sprak vloog over hem ter rechtere
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zijde een vogel, een arend hoogvliegend en hem tegen juichte het volk der Achajers,
bemoedigd door 't teeken; maar hem gaf antwoord de schittrende Hektoor:
‘Ajas, hakklende brablaar, snoever, wat hebt ge gezeid? Mocht ik voorwaar Zeus'
kind, des aigis-voerenden, wezen voor alle dagen, en hadd' me gebaard de machtige
Héra, en wierd ik geëerd als worden geeerd Athenè en Apolloon, even zeker als nu
deze dag 't kwaad voert onder de Argeiërs allen zeer; en als gij in hun midden zult
worden gedood, durft gij het wagen te tarten mijn lanse, de lange, die u het vel, het
lelieblanke, zal scheuren; en gij zult verzaden der Trojers honden en vogels met uw
vet en uw vleesch, gevallen omtrent de schepen der Achajers!’
Na aldus te hebben gesproken, ging hij vóor; en dezen hem samen volgden onder
gerucht [onheil-] voorspellend, en huilde het volk achter hem. Doch de Argeiërs te
anderer zijde huilden, en ze en vergaten den weêrstand niet, maar verwachtten,
alwaar ze kwamen, der Trojers beste [soldaten]. En 't geschreeuw van beide [legers]
rees tot den aither en Zeus' klaarten.
- Dit geschreeuw, al zat hij ten wijn nog in zijne tente, trof den Gerenischen
ruiter Nestoor. IJlings verlaat hij den gekwetsten Machaoon, en, nemend
zijn waapnen, treedt hij buiten zijn tente, en ziet het verschriklijke
schouwspel. En in zijn brein gaan wislend wankle gedachten.
Zóo als wanneer verpurpert de zee, de groote met doove (geluidlooze) golven, of
ze voelde op voorhand
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der fluitende winden spoedenden aantocht: dan en rolt ze te eenre zijde niet noch
te andre (zij blijft roerloos), voor beslist aankomt uit Zeus een wind; zóo den grijsaard
bewoog de twijfel in 't harte, in tweestrijd, of hij ter schare zou gaan der Danaërs
met vlugge veulens, of naar den Atreus' zoon Agamemnoon.
Toen deze laatste hem kwam in 't gemoet met zijn makkers, hem zeggen
zijn vreeze. Nestoor ook is schrik in 't hart, en de raad Agamemnoons:
dat ze de schepen ter zee zullen trekken en vluchten, is hem te zorg;
maar Odusseus weigert, en ook Diomedes zich schrap zet en aanraadt
den strijd ten uitersten toe te vervolgen. En zoo gaan ze; - terwijl Poseidoon, in de gedaante eens grijsaards,
Agamemnoon verschijnt en nieuwen zege voorspelt.
Na aldus te hebben gesproken slaakt groot hij (Poseidoon) een kreet, al rennend
ter vlakte. Evenals negenduizend huilen, of tienduizend mannen ten strijde, ten
twiste saêmgestorremd van Ares: zoo uit zijn borst een stemme de machtige
Schudder der Aarde uitte, en den Achajers een groote kracht smeet hij aan ieder
in 't harte, om onophoudelijk te strijden en oorlog te voeren...
Héra, die 't ziet, verheugt zich in 't hart om de hulp door haar broeder aan
't heir der Achajers verleend; doch zucht, als ze ziet hoe Zeus op de
Idaïsche hoogte spiedt over de vlakte. En in haar brein bedenkt ze
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hoe haar eega bij list te verschalken, belettend aldus dat de Trojers hij
helpe. En haar komt wel als 't beste voor, dat ze, ten Ida gegaan, hem
van liefde moge bevangen, en dat een zoete slaap hem van alle daden
afleide.
En zij ging om te gaan naar de bedkamer, die haar de geliefde zoon bouwde,
Hephaistos; en stevige deuren aan pijlers had hij gevestigd, met een geheimen
sleutel, die geen andere god binnen kon treden. Deze (Héra), er binnen gegaan,
de deuren sloot ze, de blinkende. Met ambrosia eerst om haar lichaam, het
minnelokkende, iederen smet wiesch ze, en zalfde 't met olie des olijfbooms,
ambrosische, lieflijke, die zij geurig bezat; deze, even beroerd maar in Zeus'
kopergevestigde woning, geheel over aarde en hemel verbreidde haar wazem. Deze
er haar lichaam, het schoone, mede gezalfd, en heure haren gekamd, met hare
handen de lokken vlocht ze, de glanzige, schoone ambrosische, van haar onsterflijke
hoofd. Om haar heen toen een ambrosisch gewaad lei ze, dat haar Athenè kunstvol
geweven had en erop plaatste [Athenè] stikwerk veel; en met goudenen spangen
vóór aan de borst stak zij het vaste. Om haar [lendenen] deed zij een gordel, met
honderd kwasten versierd, en oorhangers stak ze in de goed-doorstokene oorlellen,
1)
met drie oogappels , van moeilijken arbeid: en bevalligheid schitterde talrijk om
haar. En met een sluier erboven omhulde zich de

1)

Met drie steenen, die naar vorm of kleur oogappels gelijken (agaten?).
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godlijke onder godessen, een schoonen, een nieuwen, die blank-glanzig was als
de zonne; en onder haar voeten de olie-blinkende, vestigde schoone voetzolen zij.
Daarenboven gaat ze Aphroditè den gordel ontleenen, die alle geneuchten
der liefde bevat, en deze zal hem niet weigren:
Van haar borst ontbond ze (Aphroditè) den gordel, bestikt en veelkleurig, en erbinnen
de bekoringen alle waren gevat: want daar is minne in, en de begeerte, en het
minnegekoos, en 't gevlei van de handen, die stal het verstand zelfs dergenen die
stadig denken...
En toen spoedde ze henen naar Hupnos, den Slaapgod:
1)

‘Laat me sluimeren onder zijn oogleên Zeus' oogen , de schittrende, daêdlijk nadat
ik ligge naast hem in de minne. Giften zal ik u geven: een schoonen troon,
onverganklijk voor immer, een goudnen; en Hephaistos, mijn kind, de
aan-weerszij-kreupele, zal hem maken, kunstig bewerkt, en een schabel zal onder
uw voeten hij zetten, op welke gij plaatsen kunt uw olie-blinkende voeten bij 't
feestmaal... En ik zal u een der Chariten, de jongste, geven ten huwelijk, dat zij
moog' heeten uwe eega, Pasithéè, die ge altijd begeerd hebt, al uwe dagen’...

1)

Laat de ogen van Zeus slapen onder zijn gesloten oogleden.
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Hupnos beloofde, en, terwijl Héra naar Zeus ging, zou hij verduiken zich.
Dáar nu Hupnos bleef, voor Zeus' oogen hem hadden gezien; in een sparre ging
zitten hij, een zeer hoogen, die dan ten Ida zeer lange was gewassen en door
luchtlaag heen den aither bereikte; dáarin zat hij, in de takken verdoken van den
sparre, een vogel die krijscht in gestalte gelijkend...
Héra nu verscheen Zeus:
Mét dat hij haar zag, zóo de liefde zijn drukke (bezige) hersnen omhulde, zooals
wanneer voor 't eerst ze aan elkander zich mengden bij minne, naar het echtbed
aldoor maar keerend, buiten hun lieve ouders weten.
En Zeus zei haar, met lieflijke lonken:
‘Waar toch spoedt ge zoo heen? Verwijl toch, want nimmer heeft liefde me zóo
bezeten als thans.’
Tot hem, listen beramend, sprak de eerweerdige Héra:
‘Geweldigste zoon van Kronos, welk woord hebt ge gesproken? Zoo gij thans in
minne verlangt te bedde te liggen, op des Ida's kruine (en van verre is hier zichtbaar
alles), wat zou 't zijn, zoo een ons der goden, voor-altijd-geboren, daar we slapen,
begluurde, en 't den goden allen, keerend terug, ging verklappen? Ik althans nimmer
naar uwen huize en dierf ik teruggaan, uit het bedde gerezen: ergerend ware 't.
Maar zoo ge 't waarlijk wenscht, en het lief waar uw harte, dan is u (bezit gij) een
slaapvertrek, dat uw geliefde zoon bouwde, Hephaistos, en geslotenen deuren aan
pijlers maakte hij vast; laat ons daar gaan liggen, daar 't u belieft in minne te rusten.
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Haar ten antwoord sprak toe de wolkengaêdrende Zeus:
‘Héra, vrees niet dat éen der goden of menschen 't aanschouwe; in zúlk een wolk
zal 'k ons beiden omwiklen, een gouden, dat zelfs erdoor ons niet en vermag te
bespeuren Helios, wie toch het scherpst is van vuur om te kijken.’
Sprak aldus, en in de armen nam Kronos' kind zijne gade; en onder hen op den
grond, den godlijken, schieten nieuw-groenend gras en lotos met dauw besprenkeld
en safraan en hyacinthen, dichte en zachte, die van den grond ze scheidden, naar
boven. En erop gingen zij liggen, en erover een wolke zij wierpen, een schoone,
gouden, en glinsterend vielen eruit de droppelen dauws...
Nauwlijks sliep Zeus nu, of Hupnos, op boodschap van Héra, snelde
Poseidoon toe om kondschap te brengen. Deze weêr snelt den Achajers
ter hulp, ze manend tot vechten opnieuw, en zelf heeft hij deel in den
oorlog.
Weêr treedt Hektoor vooruit, en tracht Ajas, zoon van Telamoon, te treffen.
Deze echter vat een steen, en, waar hij draait als een tol, gaat Hektoor 't
kuras indeuken.
Als een eik, door den donder getroffen - de geur van solfer bezwangert
de lucht - valt de held: golpe bij golpe bloeds golft uit zijn mond. En de
Achajers snellen vooruit om hem mede te sleuren; doch zijne vrienden
zijn hen te voren en redden den godlijken Hektoor.
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Deze verdwenen: te grooter de moed der Achajers. Zóo dat weldra ze de
Trojers verdrijven, ver van de schepen en van den woedenden Ajas
vervolgd.
- Middelerwijl is echter Zeus ontwaakt in de armen van Héra. En hij ziet
de vluchtende scharen, en Hektoor gewond, en, midden in 't heir der
Achajers aan 't strijden: Poseidoon. Woedend ziet hij Héra aan:
‘Rampzaal'ge,’ zoo spreekt hij, ‘zeker is het uw list die den arm heeft
gewapend Poseidoons. Zijt ge 't vergeten dan, hoe 'k u eens, ten spijt der
andere goden, - maar weidsch is mijne almacht, - u hing in de lucht aan
een keten, een aanbeeld aan iederen voet?’
Héra echter, van vreeze bevangen:
‘'k Zwere, o Zeus, bij dees echtkoets die 'k nimmer vruchtloos en neme
tot getuignis, dat uit eigen beweging, geenszins naar mijnen raad,
Poseidoon Achaja ter hulpe kwam.’
Vrediger dan, de vader van goden en menschen:
‘Ga dan, zegt hij, heet Iris naar 't heir der Achajers te spoeden, met voor
Poseidoon de boodschap te staken den strijd. En dat Apolloon ga dan
naar Hektoor, geve hem krachten terug, dat opnieuw hij were de Achajers,
en ze drijve terug tot de schepen toe van Achilleus: dán eerst kom ik zelf
de zonen van Hellas ter hulpe, en, op raad van Athenè, zal hun wezen
de zege.’
IJlings snelt Héra Olumpos-waart, vlug als de gedachte der menschen,
en ter goden-vergaêdring, al morren de onsterflijke goden - en haar-zelve
ver-

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

664
rimpelt het voorhoofd, al glimlacht de mond - meldt zij haar boodschap.
Als hagel en sneeuwt stort Iris neêr naar den Ida, en vandaar, op heeten
van Zeus, naar Poseidoon. En deze, ontstoken in woede, en geeft niet
te minder gehoor aan 't bevel van zijn broeder. Brommend keert hij terug
naar dezen, de Achajers te spijt en te schade.
Ook Apolloon is Zeus-vader gehoorzaam.
En hij ging van d'Idaïschen berg, een havik gelijkend, een vluggen, duivendoodenden,
die de snelste is onder de vogels. En hij trof den zoon van Priamos, den
krijgshaftigen, den godlijken Hektoor, zittend, en niet langer en lag hij, en opnieuw
had hij herkregen het harte ('t bewustzijn), om zich heen herkennend de makkers;
en aêmachtigheid en het zweet waren geweken, toen hem wekte Zeus' geest, des
aigisvoerenden. Dicht bij hem staande, sprak toe hem de van verre werkende
Apolloon:
‘Hektoor, zoon van Priamos, waarom dan verre van de anderen zijt ge gezeten,
zwak van wezen? Heeft allicht u smart getroffen?’
Hem dan, zwak van doening, sprak toe de helmboswuivende Hektoor:
‘Wie toch zijt ge, o beste der goden, die ondervraagt me in mijn wezen? Hoordet
ge niet hoe, bij 't achterplecht der Achajische schepen, toen 'k zijn makkers
verdelgde, de ten krijg goede Ajas me trof met een handsteen dicht bij de borst, en
einde stelde aan onstuimigen moed? En voorwaar, 'k meende de dooden en 't huis
van Aïdes zelfden dag nog te zien,
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daar 'k hoorde [wegvliegen?] de geliefde ziele.’
Daarop gaf antwoord den vorst van ver werkende Apolloon:
‘Wees gerust thans; zúlk een helper heeft de zoon van Kronos van den Ida tot u
gezonden, om u bij te staan en hulp te verleenen, Phoibos Apolloon met guldene
zwaard, [ik] die van aanvang af u bescherm, u-zelven zoowel als uw hoog-liggende
stede. Nu komaan, vermaan de wagenstrijders, talrijk op de schepen, de holle, los
te drijven de snelle paarden; ik dan: vorengegaan, den paarden zal 'k den weg
geheel efnen, en keeren doen de Achajische helden.’
Na aldus te hebben gesproken, blies hij een groote kracht in den herder der
volkren.
Zóo als wanneer ten stalle een paard, na zich met gerst te hebben gevoed bij de
ruifel, den halster losscheurt en rent door de vlakte met stampende pooten, gewoon
zich te baden in goedvlietende stroomen; hoog het hoofd houdt het op zijne
schoudren; zijn manen flappren; en, op zijn schittrende schoonheid prat, snel zijn
knieën hem dragen naar de gewone plaatsen en weide der paarden: - zóo Hektoor
gezwind voeten en knieën repte, manend de wagenbestuurders aan, na hij des
goden stem had gehoord.
Genen [de Danaërs] - zooals een gehoornd hert of een wilde geite nazetten
honden en lui van te lande; en genen [hert of geit] een steile rots en een schaduwrijk
woud beschermen, want dezen [honden en menschen] en was 't niet door 't lot
beschikt ze in te halen; doch van wege hun schreeuwen verschijnt hun een leeuw,
een goed-baardige, ten wege, en spoedig heeft
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hij ze allen ommegedraaid [tot de vlucht], hoe vurig ze streefden vooruit: zóo de
Danaërs tot dan toe scharen-gewijs aldoor maar vervolgden (de Trojers), houwend
met zwaarden en degens dubbelgewet; doch toen ze zagen Hektoor, doorloopend
de rijen der mannen, beefden zij en allen vóor hun voeten viel 't harte.
En de Trojanen stapten vooruit dicht bij elkander gedrongen en hun voren ging
Hektoor, met lange stappen gaande: en vóor hem nog schreed Phoibos Apolloon,
gehuld de schoudren in eene wolke, en hij voerde de aigis, de onstuimige, schriklijke,
rondom steeklige, wondere, die de koperslager Hephaistos aan Zeus had gegeven,
om te voeren tot schrik van de mannen; haar nu in handen houdend stelde hij aan
het hoofd zich der volkren. - En de Argeiërs hielden stand, dicht bij elkander
gedrongen; en rees het geschreeuw scherp aan beide zijden; en van de peezen de
pijlen sprongen; en veel spiesen uit stoutmoedige handen: de eene in het lijf drongen
der Ares-snelle jonkmans; maar vele in het midden, vóor ze huiden, de blanke,
hadden bereikt, in de aard bleven steken, begeerig zich aan vleesch te verzaden.
Zoolang de aigis ter hand droeg zonder bewegen Phoibos Apolloon, zóolang duchtig
te beider zijden de schichten troffen, en viel het volk. Doch toen hij, in 't gezicht
gekregen de Danaërs met vlugge veulens, schudde [de aigis], en hij-zelf hief aan
een gehuil zeer groot, toen hunne harten in de borst hij betooverde, en zij vergaten
onstuimigen moed. Dezen, - zooals een rundrenkudde of een groote kudde van
schapen twee wilde dieren brengen in warre, in 's zwarten nachts melkensuur, plot-
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seling gekomen, geen herder erbij zijnd: zóo vluchtten verschrikt de Achajers,
weerloos, want Apolloon gaf hun den vluchtschrik, en den Trojers en Hektoor den
roem verleende hij.
Vreeslijke slachting richtten de Trojers aan, voortgezweept door de drift
van Apolloon. Gelijk een kind dat, ten boorde der zee, omver werpt een
heuvelken zand, zoo gooit déze gemaklijk den muur om, gebouwd door
de Achajers, en de Trojische wagens naêdren tot bij de schepen.
Hier zijn biddend gevlucht de benden Achaja's. Doch geen bede, de
donder zelfs niet van Zeus weerhoudt den Trojischen ijver. Echter en
wijken geen duimbreed de Argeiërs: een ijzeren gordel zijn ze om de
schepen. Man tegen man woedt de strijd, en aan beide zijden is neêrlaag
en zege... Hektoor randt aan het schip dat Ajas verdedigt: hij doodt dezes
makker Lukophroon. Ajas' broeder nu, Teukros, spant op hem tóe zijnen
bogen; eerst treft hij Kleitos; ten tweeden maal gespannen, breekt hem
de peze, bij wille van Zeus. Hieraan herkent de machtige Hektoor de hand
van de goden. Luid schreeuwt hij zijn vrienden toe, en maant ze ten strijde.
Doch ook Ajas heeft moed, en de Achajers zet hij tot wêerstand aan met
de kracht van de wanhoop.
Zeus echter had beslist: een schip der Danaërs zou branden. Een nieuwe
woede drijft Hektoor aan ter Argeïsche scharen.
Hij dan, schittrend van vuur alom, sprong in de
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drommen; en hij stortte erin neêr, als een golf op een vlug schip stort, geerend, van
uit de wolken gezwollen door winden; en [het schip] is geheel van schuim overdekt,
en 's winds schriklijke adem het zeil doorsiddert; en beven in 't brein de schippers
die vreezen: want nauwlijks buiten den dood zijn ze gedragen; zóó was wankel het
hart in de borst der Achajers. Zooals een leeuw kwaaddunkend onder rundren
gekomen, welke in de vochtige wei van een groote drabstreek grazen bij duizenden;
en in hun midden een herder niet klaarblijklijk bedreven een wild dier te bevechten
waar 't om een kromhoornig runderenslachting gaat: zoo het eerste of het laatste
der rundren altijd verzelt hij; maar [de leeuw] op de middelsten gesprongen, een
rund verslindt, en deze alle gaan angstig aan 't vluchten: zoo ook de Achajers...
- Thans is 't gevecht om de schepen. Hoe Nestoor moge vermanen: de
Achajers vluchten hun tente waart. Slechts nog Ajas wijlt aan de boegen.
Op der schepen dek bewoog hij, gaande met groote stappen, en hij zwaait een
mast, een langen, voor zeestrijd [bestemd], in zijne palmen, met bouten
samengehouden, van twee en twintig elleboogsmaten. - Zóo als wanneer een man,
in 't paarden-berijden goed ervaren, die, waar hij uit talrijke, vier paarden heeft
aaneengebonden, gesneld uit de vlakte, ze voort naar de groote stad drijft, over
den volkvoerenden weg: en velen schouwen hem toe in bewondering, mannen en
vrouwen; hij, zéker en zonder falen, altijd
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springend van 't een op het andere wisselt van paard, en zij vliegen: zóo Ajas ter
talrijke dekken der snelle schepen ging, gaande met groote stappen, en zijn stemme
tot den aither rees; altijd maar schrikkelijk loeiend, de Danaërs vuurde hij aan, hun
schepen en tenten te verdedigen.
Ook Hektoor en verwijlde in der Trojers schare, dichte geharnast; maar zooals
op een volk van vluchtige vooglen een arend, vuurkleurig, losschiet, dewelke om
een rivier grazen: ganzen of kranen, of zwanen met lange halzen: zóo stormde
Hektoor regelrecht los op een schip met blauwachtigen voorsteven, en hem Zeus
dreef van achteren voort met der hand, de zeer groote, en hij hitste het volk op met
hem... Toen nu Hektoor [ook] den achtersteven had vastgegrepen, liet hij niet meer
los het versierde uiteind, in zijne handen vast, en de Trojanen hitste hij aan:
‘Brengt vuur, en gezamen dicht op elkander gedrongen, heft aan den strijdkreet!
Nu ons Zeus een dag, die ze alle vergeldt, heeft gegeven, en gunt ons de schepen
te kapen, die, tegen der Goden wil hierhenen gekomen, ons veel rampen brachten,
door de lafheid der grijsaards die, waar ik wilde vechten bij de achtersteven der
schepen, èn me-zelven weêrhielden, èn belemmerden 't volk. Maar zoo werkelijk
tóen kwetste onze breinen de wijd-galmende Zeus, thans hijzelf spoort ons aan, en
ons aanvuurt!’
- Doch, hoe de Trojers woeden; hoe hij ook zij het wit van duizenden
schichten, pal blijft Ajas ter plechten staan, en zijn boegmast weert
onvermoeibaar den
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aanval; en zoo doodde hij twaalf er, man voor man, die te dichte hem
kwamen...
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VII
Aldus ging het gevecht bij de holle schepen. En Patroklos die 't van ver
had gezien, en weêrhield zijne tranen niet langer, gekomen bij den van
voeten vluggen Achilleus. En deze vroeg hem:
‘Waarom weent ge, Patroklos, gelijk een meisjen onmondig, dat met haar moeder
loopend, haar vleit om gedragen te worden, en bij het kleed haar trekt, en waar ze
zich voortspoedt, den gang haar belemmert, en ze weenend beziet, 'dat zij haar
optill'?’
Toen, en hij loosde een zucht, verhaalde Patroklos 't geziene: Diomedes
getroffen; Agamemnoon en Odusseus gekwetst, en de slachting ten boeg
van de schepen.
‘Onbarmhartige!’ zegt hij, ‘zeker en was uw vader de ruiter Peleus niet, noch Thetis
is uw moeder; de grauwkleurige zee heeft u gebaard, en de rotsen, de steile: want
u is een geest onvermurwbaar. Doch, zoo ge in uw brein ['t volbrengen van] eene
godspraak wilt vermijden, en heeft er eene u van wege Zeus geopenbaard uw
eerweerdige moeder, dan ten minste zend
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mij, spoedig, en 't oovrige volk geef me meê der Murmidonen, 'dat ik misschien een
licht voor de Danaërs worde. En geef, dat ik mijn schoudren met uw wapenen tuige,
zoodat misschien, in mij u meenend te zien, schorsen den strijd de Trojanen, en
heraêdmen de Ares-gelijke zoons der Achajers, uitgeput: korte veraêdming des
oorlogs. Lichtelijk, onvermoeid, deze vermoeide mannen van wege den strijd konden
we drijven terug naar de stad, ver van de schepen en tenten.’
Aldus smeekt hij, - niet wetend, helaas! dat hij den eigenen dood vraagt.
Doch, al en staakt hij zijn wrok niet, stemt Achilleus toe in zijn bede:
‘Ga dan,’ zegt hij ‘daar om de schepen een wolke Trojanen bot viert haar
woede; want zij en zien mijn helm noch hooren de stem van den zone
van Atreus, en zij en kennen niet langer de lanse van Diomedes; slechts
't geroep van Hektoor weêrgalmt alom en hij juicht om het onheil van de
Danaërs. Ga dan, geliefde Patroklos; behaal me den zege, 'dat me de
Achajers geven terug het meisje schoone van konen, en vele geschenken
toe. Hoed u echter van al te dicht Ilios te naêdren; want daar mocht
wachten de dood u.’
En hij-zelf ging waêpnen de Murmidonen.
En deze, rauwvretende wolven gelijk, wien in het brein een geweldige kracht is, die
een hert, een gehoornd, groot, in de bergen gedood, verslinden, en allen is 't
bekkeneel van bloed rood; en in bende gaan
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ze naar een bronne met zwarte waatren, leppen bij der tonge, de smalle, 't zwarte
water aan de oppervlakte, brakende 's moords bloed; en hun hart in hun borst
onverschrokken is; en eng wordt hun de maag: zóo der Murmidonen geleiders en
hoofden rondom den wakkeren helper der van voeten vluggen Aiakos' zoon drongen;
en onder hen stond de Ares-bezielde Achilleus hitsend de paarden áan en de
mannen die droegen het schild.
Vijftig schepen voerde hij meê ter Trojaansche vlakte; in ieder schip zaten
vijftig strijders ter roeibank. Thans kiest hij hoofden vijf, ze te leiden dáar
waar de strijd woedt. En blijmoedig tiegen vooruit hun geleedren.
En toen, uit een schoone schale, met solfer gezuiverd, plengde Achilleus
aan Zeus een offer van zwarten wijn, en hij bad:
‘Zeus heerscher, Dodonische, Pelargische, verre wonend van hier, vorst van Dodonè
waar kil is de winter, en eromheen de Sellen wonen, uwe orakelverkonders, die
nooit wasschen hun voeten en slapen op de aarde; zooals ge vroeger reeds mijn
woord hebt verhoord waar ik u bad, en me gaaft eere, en grootlijks hebt ge gestraft
het volk der Achajers: zóo ook nú me vervul mijn wensch; want zélf blijf ik ter
schepenkreits, maar mijn makker stuurde ik, met de talrijke Murmidonen, te strijden.
Hem den krijgsroem verleen, wijd-galmende Zeus, en sterk hem de ziel in het brein,
dat ook Hektoor het wete of ja, zelfs al-
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leen, weet te vechten onze helper (Zeus), dan of zijn handen, de onaanroerbare,
woeden [slechts dán], als ik zelf ga ten arbeid van Ares’...
- Hoog tijd was 't, dat Patroklos ter hulp kwam den eenig-nog-strijdenden
Ajas. Hem had immers Hektoor de lange lans in de vuiste versplinterd.
Hoe hij nog vocht, 't gebroken wapen ter hand, in een kolder van zweet
en van bloed: laaiend ging reeds de vlam, hem omringend, door Hektoor
ontstoken ter scheepsplecht.
Doch daar sprongen op de Trojers toe Patroklos' trouwe soldaten.
Aanstonds, wespen gelijkend, stormden zij uit; daar zij (de wespen) wonen ter wegen
waar hen de kindren sarren, als naar gewoonte, altijd ze plagen, op den weg waer
hun woning is, de onvoorzichtige [knapen]: en gezaêmlijk een kwaad aan velen van
dezen berokkenen zij; en, zoo omtrent hen een man, een reiz'ger, ze stoort tegen
zijn wil: zij, die moed in het harte hebben, vliegen naar voren elk harer, en
beschermen haar kindren: zóo de Murmidonen, als dezen harte en moed hebbend,
van de schepen uit, stormden naar voren; en een kreet, onuitbluschbaar, verhief
zich.
En toen de Trojers het zagen - en raasde Patroklos die velt man op man,
- was vrees in het hart hun. Den Danaërs, daartegen, was een
veraêdming,
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zóo als wanneer in de hitte des dags Zeus een dikke wolke laat scheuren.
En zij storten, de Achajers, opnieuw op de vluchtende Trojers, wolven
gelijk op weerlooze lamren. En opnieuw brandt Ajas 't hart in de borst om
Hektoor naar Aïdes te sturen. Doch deze waakt, al weet hij de zege aan
het kentren, achter zijn schild.
Hektoor voerden de paarden weg, de vlugge van voeten, met zijn waêpnen, en ging
heen het volk der Trojanen, welke tegen hun wil terughield de gracht, daar gegraven.
In de gracht veel karretrekkende vlugge paarden, verbrijzeld langs voren de dissel,
verlieten de wagens der vorsten. - En Patroklos ging voort, uitdruklijk de Danaërs
aanvurend, den Trojanen kwaad bedenkend; dezen met jammer en vreezende
vlucht vervulden alle de wegen, toen ze waren verstrooid; hoog eene stofkolk
warrelde onder de wolken, en ijlden gestrekt de eenhoevige paarden terug naar de
stad, van de schepen af en de tenten. En Patroklos, waar hij zeer dicht zag warlen
het volk, dáar stuurde hij heen al schreeuwend, en onder de assen de stervlingen
vielen voorover uit de wagens, en de karren sloegen krakend omver. Recht voor
zich sprongen de gracht over de vlugge paarden, zij de onsterflijken, welke aan
Peleus de goden gaven als vriend'lijke gifte; en vooruit holde hij (Patroklos); op
Hektoor los zette zijn hart hem aan: want hij brandde hem te treffen; dezen echter
ontvoerden zijn vlugge paarden. - Zoó als onder den druk van een storm overal
duister zwoegt de aarde, een dag der honds-
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1)

dagen, als zeer heftig stort water Zeus , waar hij, tegen de mannen toornend, zich
ergert, die (de mannen), verkrachtend, ten raad in verkeerde uitspraken rechtren,
en die het recht verjagen, en om der goden straf niet en komm'ren; - al de stroomen
zijn volgestort, en de talrijke klingen doorsneden van bergvloeden, die ter zoutzee,
de purpre, grootelijks huilend, storten van uit de bergen hals over kop; en vernield
zijn de werken der menschen: zóo de paarden der Trojers, grootelijks huilende,
vluchtten...
Dezen sloot af nu Patroklos, en de eene na den andere kocht met zijn
dood den dood van een der Achajers. En onder de eersten werd getroffen
Thestoor. Want, voorwaar: zijne lanse plofte hem Patroklos dwars door
de tanden, en trok omhoog hem dan uit zijn wagen, zooals een visscher
doet die op een rotse aan de zee gezeten, tot zich een gewijden visch
haalt...
En als Sarpedoon nu de slachting gewaar wordt:
‘Schande is 't’, roept hij, ‘te vluchten!’; en zelf ontspringt hij zijn wagen,
Patroklos te lijf. En als gieren naderen zij elkander; Patroklos slacht
Thrasumelos, Sarpedoon's dienaar; deze echter treft Pedasos, 't
voortreflijke paard van Patroklos. Tweemaal mist Sarpedoon zijn vijand;
deze eindelijk velt hem.
En hij viel, zooals een eik valt, of een witte populier, of een rijzige pijn, die in de
bergen ambachtsmannen

1)

Zie noot blz. 150.
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hebben gehouwen met pasgeslepene bijlen, om scheepshout te worden; zóo hij
voor zijne paarden en karre lag uitgestrekt, brullend, het stof doorwroetend, het
bloed-gedrenkte. Zooals een stier, gedood door een leeuw, in de kudde
binnengedrongen, een vuur'ge, groot-hartige onder de slingrend-voetende ossen;
en hij bezwijkt al huilend onder de kaken des leeuws: zóo het hoofd der Lukiers
woedde...
Glaukos, zijn vriend, verwond, helaas en weerloos voor wrake, bidt
Apolloon dat hij kracht hem moog' geven Patroklos te weêrstaan en den
moord zijns makkers te loonen. IJlings voelt hij genezen zijn wonde. En
hij spoedt naar de Trojische helden, verhalend den doodslag en hun
schamper verwijtend, dat ze hun bondgenoot aldus tot prooi van den
vijand laten. Spoedend snellen ter plaatse Poludamas en Hektoor.
Patroklos ziet het, en gaêrt om zich de beide Ajaxen. En om het lichaam
zelf is geweldig weldra hunne botsing. Snoeven gaat afwisslend met
slagen, en als de bijlen des hakkers galmen van berg tot berg, galmen
van koper en leêr de kurassen en schilden.
Zelfs niet een scherpziend man had nog Sarpedoon den godlijken erkend, daar hij
met spiesen en bloed en met stof van het hoofd was omsmeerd tot der voeten
uitersten. En dezen aldoor maar om den doode wervelden, zooals wanneer vliegen
ten stalle gonzen, rondom melkgevulde teilen, in den tijd van de lente als de melk
de vaten bevochtigt...
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- Toen dacht Zeus, dat de tijd van Patroklos' dood was genaderd. Daarom
wekt hij de vrees in het harte van Hektoor. Deze stijgt ineens in zijn wagen,
vlucht, en wekt tot vluchten zijn mannen. Daarentegen zet áan hij Patroklos
en dezes wagenaar Automedoon. Na de waêpnen te hebben genomen
van Sarpedoon, slaan ze de Trojers ten rugge achterna, en man op man
vellen hun lansen.
Doch is Apolloon Hektoor genaderd, verwijt hem zijn lafheid. Deze nu
trekt weder vooruit, Patroklos te lijve. Driftiger wordt de worsteling thans.
Patroklos, een steenklomp gegrepen, gooit hem Hektoor toe, maar treft
alleen zijn wagenmenner Kebriones: hem vielen de oogen en 't voorhoofd
ter aarde, en zelve dook hij, licht, als een zwemmer naar oesters. Groot
is de woede van Hektoor; als een leeuw stort hij neêr op de Achajische
benden.
Evenals Euros en Notos twisten onder elkander in der bergen boschrijke dellen, om
te schudden het diepe woud, en den beuk en den esch, en de glad-ombaste
kornoelje, die tegen elkanderen slaan hun spitsige takken, met een gedruisch
onheil-voorspellend uit hun krakende branken: zóo de Trojers en de Achajers de
eenen op de anderen stortend, velden, en noch de een noch de andre dacht aan
verderflijke vlucht ... En toen Helios kwam naar den tijd, dat men de ossen uitspant,
toen reeds, tégen de lotsbeschikking, de Achajers bóven waren.
En, Patroklos, den Trojers 't slechte bedenkend, stormde los. En driemaal toen
stormde hij op hen los,
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den snellen Ares gelijkend, vreeselijk huilend; en driemaal negen stervlingen doodt
hij. Doch toen hij ten vierden male rukte vooruit, een daimoon gelijk: toen, Patroklos,
verscheen u des levens einde. Want toen trad tégen u Phoibos in het heev'ge
gewoel, schriklijk; en, daar hij kwam door gedrang, en bemerkte [Patroklos] hem
niet, want in een dichten nevel gehuld trad deze hem tegen. En hij bleef staan achter
hem, en sloeg hem den rug en de breede schoudren met het vlakke der hand, en
duizlig draaiden zijne oogen.
En van zijn hoofd den helm slaat Phoibos Apolloon, en, rollend, kletterend klonk
onder de pooten der paarden de helm met oogen rechtlijnig gekapt in 't vizier, en
bezoêld werd de helm met bloed en met stof. Vroeger en was 't bij goden beschikt
dat de paardshaaromwuivende (omwuifde) helm waar' bezoedeld van stof; want
1)
een godlijk manshoofd en bevallig voorhoofd beschutte hij, dat van Achilleus ... En
geheel hem in de handen brak de lanse lange van schaaûwe, de zware, de groote,
de stevige, met koper beslagen; en van zijn schoudren het schild met den draagriem
ter aard viel, dat hem ten voeten reikte; en hem het harnas ontbond de heerscher,
Zeus' zoon, Apolloon. - En hem verbijstring ten breine greep, en ontbonden werden
langs onder de blinkende knieën. En toen hij stond, verdwaasd: langs achter ten
rug met een scherpe lanse in 't midden der schouders trof hem van bij een
Dardanisch man... En Patroklos, door 's goden slag en de lanse getemd, terug in
het volk van zijn

1)

Patroklos immers draagt de wapenen van Achilleus.
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makkers keerde, de kèra vermijdend. Doch, Hektoor, zoodra hij zag dat Patroklos,
de groothartige, terug toog, gewond door het scherpe koper, op hem kwam los hij
dwars door de rijen, en stak met zijn lanse onder in 't weeke onderlijf en dwars dóor
het koper dreef hij... Zóo als wanneer een ontembare ever van een leeuw overmand
is bij 't vechten, op de toppen eens bergs grootelijks koppig vechtend omwege een
bronneken karig, daar wenschen te drinken beide; en zeer aêmachtig heeft de leeuw
hem getemd door geweld: zóo des Menoitios' moedigen zoons Hektoor, telg van
Priamos, van dichtbij met de speer nam het harte...
Prat op zijn zegen snoeft hij; doch de veege Patroklos geeft hem
voorspelling dat niet lang hij verwinning zal kraaien. Mét vliegt de
overmoedige Hektoor de karre na van den dooden held, door Automedoon
vlug naar de tent van Achilleus gedreven...
- Uit de verte zag Menelaos 't gebeur om Patroklos. Snel door de rangen
dringt hij, zijn lijk te beschermen; en daaromheen plaatst hij zijn schild en
zijn lanse, brandend te dooden die 't hem betwisten mocht. Wel tracht
Euphorbos, die 't eerste den held trof met zijne speer, hem te naêdren
om zijne waêpnen te nemen. Doch al gauw tuimelt hij neêr, en zijn leden
klinken van koper.
Zooals een man kweekt de loot van een weeldrigbloeiende' olijfboom in een éenzame
plaatse, waar volop opwelt het water; schoonen, wassenden [boom],
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en hem de aêdmen voêren der verscheidene winden, en hij bloeit in blankende
bloesems; maar gekomen plots een wind met een draaikolk geweldig, heeft hem
gerukt uit zijn kuile en gestrekt over de aarde: zóó Panthoös' zoon, de
goed-lansen-drillende Euphorbos, als Atreus' zoon Menelaos hem doodde, en de
waêpnen hem nam.
Toen ze 't zagen en waagde 't niemand nog Menelaos te naêdren. Nadert
er een uit de kudde der rundren als een leeuw den nek van een rund heeft
gekraakt?... En zoo had Menelaos lichtelijk de waêpnen genomen van
Panthoös' zoon, zoo niet opnieuw Apolloon de aandrift van Hektoor, die
Automedoon vervolgde, gekeerd had ter plaatse waar Euphorbos het
zand had gebeten. IJlings snelt hij terug, en zóo woedend is zijne naêdring
dat Menelaos in 't harte weegt of hij vluchten zal dan of hij vechten zal
met een held, beschermd door een god. Stormend komen op hem de
gelederen Hektoors: hij is gelijk een leeuw, die van mannen en honden
en pieken buiten een stal wordt gedreven. Zóo verlaat hij het lijk van
Patroklos, zoekend met de oogen Ajas, zoon van Telamoon, die hem
moog' helpen, opnieuw het lijk te bemeesteren. Eindelijk ziet hij zijn
makker, en: ‘Ajas’, zoo roept hij, ‘vlug naar den vriend van Achilleus, want
reeds houdt zijne wapenen Hektoor’. Beiden snellen vooruit.
Hektoor sleepte Patroklos, nadat hij de wondere waêpnen geroofd had, voort, om
van de schoudren 't
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hoofd te snijden met 't puntige koper, en den doode, medegesleurd, aan de Trojische
honden te geven. Maar Ajas naderde, dragend een schild als een toren. En Hektoor,
naar achteren ter schare gegaan van zijn vrienden, week, en in zijn karre sprong;
en hij gaf de waêpnen, de schoone, den Trojanen, te dragen ter stad, een groote
roem te wezen hem-zelven. En Ajas, om [het lijk] den zoon van Menoitios 't schild,
het breede, geplaatst, stond als een leeuw om zijn kindren, dien, daar hij zijn jongen
geleidt, ontmoeten in 't woud de jagende mannen; en deze op zijn krachten is fier,
en heel zijn voorhoofdsvel trekt hij beneden, zijn oogen bedekkend: zóo Ajas om
Patroklos, den held, ging.
Te anderer zij, Menelaos de wacht hield.
Toen nu Glaukos zag dat Hektoor ter vlucht sloeg, was hem wrok in het
harte; want Sarpedoon, zijn vriend, bleef ongewroken. Nijdig en hard is
zijn verwijt: hopen de Trojers allicht hunne bondgenooten aldús te
bewaren?... Van de berisping gebeten: ‘Kom’, spreekt Hektoor, ‘en zie,
of 'k verdien een lafaard te heeten.’
En hij snelt van de dingplaats weg, en kleedt zich in 't wapentuig van
Achilleus.
En Zeus, die het ziet, is grootlijks misnoegd; en hij spreekt in zijn harte:
‘Ah, zwakling! niet eens u de dood om het hart (in de gedachte) is, die toch dichte
u is; en gij die onsterflijke waêpnen aandoet van een man, een zeer dappren,
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die deed beven ook de andren! Hem voorwaar den makker hebt ge gedood, den
teederen en krachtigen, en de waêpnen, wat niet voeglijk was, van het hoofd en de
schoudren ontnomen. Doch nu zal ik ten minste u een groote zege verleenen ter
vergelding dat gij niet meer uit den strijd zult keeren, en ontvangen en zal
Andromachè de heerlijke waêpnen des zoons van Peleus.’
Aldus sprak hij, en fronste de wenkbrauw. - En Hektoor stonden de
waêpnen wel, en een nieuwe moed doorbrandde zijn leden. Vuurvol loopt
hij de rijen door der Trojische hoofden, ze wekkend en hitsend. En zij
toogen stormend vooruit, zoodat Ajas in 't harte bangde, en hij sprak tot
Menelaos:
‘'k Vrees voor mijn hoofd, dat het en lijde, en het uwe: want een wolke van oorlog
alles omhult: Hektoor!’
En hij vuurt hem aan, ijlings de makkers te gaêdren ter wering.
En de Trojers traden vooruit, de een tegen de andren (dicht op elkanderen); en aan
hun hoofd ging Hektoor. Zooals wanneer aan de monding eens Zeus-ontstorten
strooms buldert een groote golf stroomópwaarts, en alom de klippig-puntige oevers
loeien, hoogop bruisend de zoutzee daarbuiten: zóo, onder zulk gehuil rukten de
Trojers vooruit.
En zoo heftig hun aanval was, dat de Achajers we-
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ken. Doch, toen Ajas zag dat de vijand opnieuw aan het lijk van Patroklos
kwam, vuurt hij weêr zijne mannen aan; en zij storten, terug gekomen,
los op de Trojers, Ajas vooraan die met éénen stoot van zijn lanse den
krijger velt die het lijk bij een koorde aan den voet naar Troja voort wilde
sleuren... En nu waren voorwaar de Trojers ter stede geweken, zoo niet
Apolloon, in gedaante eens herauten, Aineias en hitste ten strijd aan.
Deze snelt naar de vrienden terug, heet lafheid hun lankmoed. Weer
staan ze den Achajers in het gezicht: zij stooten machtloos op een dam
van schilden en krone van lansen, om 't lijk van den goden-gelijken
Patroklos. Purper is de aarde van bloed.
Aldus streden dees helden, laaiend als vuur; en het was of zonne en
mane niet langer en waren, want een nevel was komen te hangen om
degenen die stonden rondom het lijk van Patroklos. Zij die erbuiten
streden, genoten van 't licht en den glans van den aithèr.
Zooals wanneer een man de huid van een grooten stier aan zijn werklui gaf om te
spannen, en ze is gedrenkt geworden van vet, en dezen nemen ze en spannen ze,
zich verspreidend kringsgewijze, en weldra gaat de wakheid eruit en dringt er het
vet in, zij velen in aantal trekkend, en gespannen is ze geheel en aan alle zijden:
zóo dezen over en weêr het lijk in een kleine ruimte sleurden de eenen en de
anderen. Aldus deze vechtenden, en een ijzeren dreuning tot den koperen hemel
kwam dóor den onvruchtbaren aithèr heen...
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En de paarden van Aiakos' telg, ter zijde 't slagveld, weenden, toen voor 't eerst ze
bemerkten hun menner (Patroklos) in 't stof gevallen te zijn onder Hektoor, den
mannenverdelger. Hoe ook Automedoon, Dioores' wakkere zone, veel met de zwepe,
de vlugge, slaande, ze aandreef, en ook veel ze met vleiende woorden toesprak of
veel met bedreiging: dezen en wilden niet terug naar de schepen en ruimen
Hellespontos gaan, noch ten strijd onder de Achajers, doch, als een grafstijl blijft
onbeweeglijk, die op de grafterp eens mans staat, die dood is, of van een vrouwe:
aldus bleven ze staan zonder roeren, vóor de om-end-om schoone karre, ter aarde
gebogen de koppen; en tranen, warme, hun uit de oogleên ten gronde vloeiden,
daar ze rouwden wegens 't gemis van den menner, en hun bloeiende manen waren
besmeurd, uit het jukkussen dalend het juk langs aan beide zijden. Als hij ze rouwend
zag, had deernis met hen de zoon van Kronos, en, al schuddend zijn hoofd, sprak
hij zijn hart toe:
‘Ah, zwakling! waarom gaf ik u beiden aan Peleus, sterflijken vorst, gij, die wars
van ouderdom zijt, en onsterflijk? Is 't, opdat ge onder onspoedlijdende menschen
leed zoudt verduren? Want niets is onzaliger ergens, dan de mensch, onder al wat
op aarde ademt en kruipt. - Doch voorwaar en zal met zijn wapenen kunstig bewerkt
Hektoor, zoon van Priamos, door u worden gedragen; want ik en duld het niet. Is 't
niet genoeg dat hij ook nog de wapenen heeft, en er aldus om pocht? Doch in uw
knieën gooi 'k macht, en in uw harte, 'dat ge ook Automedoon redt in den strijd naar
de schepen, de holle, toe...’
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En nieuwe moed was in de paarden. En Automedoon stort in den krijg. Verwatene! haast zal Hektoor hem treffen, vurig verlangend en wagen
en rossen, als de Ajaxen hem komen ter hulp en de Trojers verwijdren...
Doch is vergeefsch hun pogen, voor goed den vijand te weren. Telkens
en telkens komen terug hunne benden in nieuwe verwoedheid. En de
Achajers, in 't duister dat Zeus over hen wierp, strijden als blinden. Eindelijk hoort Zeus de bede van Ajas, en heft óp de wolke die hun
gevecht omhulde als een nacht. Volle zonne straalt overmachtig op het
slagveld. IJlings stuurt men een bode aan Achilleus, den dood van
Patroklos te melden en hulpe te vragen. Middelerwijl spreekt Ajas zijn
vrienden toe:
‘Zeer roemrijke Menelaos, gij, en Meriones, schuift zeer snel onder 't lijk, en tilt het
op, en draagt het weg uit de warre. Wij beiden achter u zullen bestrijden de Trojers
1)
en Hektoor den godlijken, gelijk hart dragend, die dragen gelijken naamd , wij die
vroeger weêrstonden een scherpen strijd, de een bij den anderen blijvend.’
...Achter hen aan schreeuwde het volk der Trojanen, ziende het lijk opnemen de
Achajers... - Zij, vol ijver, den doode droegen uit 't strijden ter schepen, de holle; en
achter hen breidde de strijd zich uit, schriklijk, als een vuur dat, losgestroomd op
een stad van de menschen, plotseling uitbarstend, laait, en vernield worden de
huizen in een vlamme, eene groote,

1)

De beide Ajaxen.
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en trilt er doorhenen de windstroom: zóo van paarden en mannen, die 't werpspies
zwaaien, 't onophoudend rumoer ze vervolgt, waar ze vluchten. En zij, zooals muilen,
die, zich met krachtigen moed omhullend, sleepen van een berg langs een hobbelig
pad een balk of een grooten blok voor een schip: en langs binnen is 't hart hun belast
met moeheid en zweet daar zij zich spoeden: zóo ook dezen vol ijver het lijk droegen.
En langs achtren de beide Ajaxen weerden [de Trojers] zóo als een boschrijke
heuvel 't water weêrhoudt, daar vóor in de vlakte hij zich uitstrekt, en zelfs van heftige
stroomen de zwaar te beteugelen golven keert hij, en daadlijk allen een stroom door
de vlakte geeft hij, hun banend een anderen weg, en door geweld breken nooit hem
de stroomingen: zóo aldoor maar de beide Ajaxen den strijd drongen terug der
Trojanen. En zoo als van spreeuwen een wolke zich voortspoedt, of van kraaien,
warrig krijschend, als zij bemerken te naêdren een kringvalk, die den minderen
vooglen den dood voert: zóo de zonen der Achajers, warrig krijschend, gingen, en
zij vergaten den weêrstand... Doch in den strijd en kwam geen verpoozen...
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VIII
Recht stond tegen den einder Achilleus, bij zijn schepen. In de verte, onder zijn
oogen, vluchtten de Achajers. - En weêr wrevel voelde in het hart hij. En hij dacht:
wat dwingt ze te vluchten opnieuw naar de booten, en welk onheil opnieuw beteekent
hun warrige vreeze? Is 't een waarheid misschien, als voorzeid, dat onder mijn leven
eens de beste der Murmidonen de zonne zou derven, en is 't heden geschied?... Ik
vreeze...
Middelerwijle, betraand, was hem genaderd de bode van Ajas.
‘Wee mij!’ zoo zegt hij, ‘zoon van Peleus den dappren! Waarlijk droevige mare staat
u te hooren, dat nooit moest geworden. Nêer ligt Patroklos; om zijn lijk reeds zijn
zij aan 't vechten, het naakte, want zijn wapenen heeft de helmboswuivende Hektoor.’
Aldus sprak hij, en hem (Achilleus) van smart eene wolke, een zwarte, omhulde.
Met beide zijne handen nam hij stof, zwart van het vuur, strooide het over zijn hoofd,
1)
en zijn lieflijk gelaat misvormde; en zijn

1)

Werd misvormd, nl. door smart.
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nektar-geurende kleed met zwarte assche overdekte hij. Hij-zelf, lang als hij was
gestrekt over groote vlakte, lag in het stof, en met zijn geliefde handen zijn haren
schond hij, uit ze rukkend. En de dienstmaagden, die Achilleus als buit zich meênam,
evenals Patroklos, in 't harte bedroefd, grootelijks huilden, en buiten de deure liepen
ze om Achilleus den dappren, en met der handen allen haar borst sloegen, en
ontbonden (wagglend) waren de knieën. En Antilochos [de bode], te anderer zijde,
jammerde, tranen vergietend, de handen vasthoudend van Achilleus, want hij vreesde
dat hij zijn keel mocht afsnijden met het ijzer...
En het stenen van Achilleus hoorde zijn moeder Thetis, aldaar ze zat in
de zee bij haar vader Nereus en al hare zustren. En ook haar was groot
een jammeren, en zij sprak:
‘Hoort mij aan, mijne zustren, dochters van Nereus, 'dat gij alle beluistrend, goed
zoudt weten hoeveel smart ik in 't hart heb. Wee mij, gebogene! wee mij, rampzalige
moeder eens helden! die, nadat ik gebaard had een zoon voortreflijk en krachtig,
uitstekendste onder de helden - en hij groeide op, een jeugdige loot gelijk -; toen ik
hem had gekweekt, een plante gelijk in het vruchtbaarst deel eener vlakte, op de
schepen met kromme stevens voortstuwde hij Ilios in, om met Trojers te vechten.
Hem echter zal ik nimmer ontvangen opnieuw nog, weder naar huis gekeerd, in het
huis van Peleus. Want zoolang hij mij leeft en hij ziet het licht van de zonne, lijdt
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hij, en in niets kan ik hem helpen, tot hem gegaan...
- Maar ik ga, dat ik zie het geliefde kind, en verneme welk verdriet hem trof, waar
hij ver van den strijd bleef.
En zij rees met den sleep harer zusteren de zee uit, naar de schepen
Achilleus'. En gekomen, al weenend nam zij zijn hoofd in heur handen,
en stenende sprak ze:
‘Kind, waarom weent ge? Welk leed kwam in 't brein u? Spreek, en verberg het niet;
dit toch werd uwentwille vervuld door Zeus, zooals ge er vroeger om badt, de handen
verheffend, dat naar de schepen terug werden gedreven alle de zoons der Achajers,
u smartlijk ontberend, en lijden zouden smaadlijke dingen.’
Haar, diep-stenend, sprak toe de van voeten vlugge Achilleus:
‘Moeder mijn! dit in waarheid voor mij de Olumpiër volbracht, maar hoe is het me
bate, daar mijn geliefde makker sneefde, Patroklos, die 'k eerde boven alle makkers,
evenzeer als mijn eigen hoofd? Hem heb ik verloren; en zijn wapenen, Hektoor
ontnam ze... En ook mij het hart en beweegt niet tot leven, noch onder de menschen
te blijven, - als niet Hektoor eerst, door mijn lanse gestooten, het hart en laat, en
om den roof van Patroklos, den zoon van Menoitios, heeft geboet.’
Hem daarop sprak toe Thetis, tranen vergietend:
‘Kort van leven, kind, zult ge me zijn, als aldús
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zijn uw woorden; want onmiddlijk na Hektoor is u de dood bereid.’
Haar dan, met lastig gemoed sprak toe de van voeten vlugge Achilleus:
‘Dat ik dadelijk sterve, vermits 't me niet werd gegeven mijn makker die sneefde
te helpen!... Thans dan, vermits ik [nimmer] en keer naar de lieve vaderen-aarde
terug, noch voor Patroklos mocht worden een licht (een redding), noch voor de
andere makkers, die ja talrijk gestemd zijn door Hektoor den godlijken; thans, dat
ik zit bij de schepen, een nutlooze last voor de aarde, schoon ik ben als geen enkele
onder de Achajers, koperbekolderd, ten oorlog;... thans zal ik gaan om den
moordnaar van een geliefd hoofd te vinden: en dat de Kèra ook ik dan ontvange,
zoo het Zeus moge believen, en den andren onsterflijken goden... Zoo zal ook ik,
daar me gelijke beschikking bereid is, liggen, na mijnen dood. Thans echter wensch
ik een edelen roem te verwerven, en meenge Trojaansche en Dardanische vrouw,
met diepe bocht tusschen de borsten, beider hand zich van teedre wangen de tranen
te wisschen en tot eindloos jammeren te dwingen. - Maar hou mij niet terug van den
strijd, hoezeer ge me mint: ge zult me toch niet overreden...’
‘Zeker, mijn kind,’ zei Thetis daarop, ‘is het prijsbaar zijn makkers te
redden. Doch, uwe waêpnen, en heeft ze thans Hektoor? Daarom spoed
ik naar Hephaistos, er nieuwe te vragen, die ik breng u ten daêgraad.’
En met haar zustren spoedde zij heen...
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- Steeds nog woedde de strijd om het lijk van Patroklos.
Zóo als herders, te lande levend, van een lijk en weten een leeuw, vuurkleurig,
grootlijks hongrend, te weren: zoo en wisten de beide Ajaxen, helmdragers, Hektoor,
den zoon van Priamos, van 't doode lichaam verschrikt te doen wijken...
Toen zond Héra de godlijke Iris toe op Achilleus, hem te heeten den vijand
te verschijnen: dat hij naadre de gracht, en de Trojanen vluchten...
Achilleus gehoorzaamt. Athenè hult hem in goudene glorie. En tot driemaal
toe schreeuwt hij, wijl Pallas Athenè haar stem in de zijne mengelt. Schrik
heeft de Trojers bevangen, en zij ijlen de stad toe. Driemaal terug-gekeerd:
driemaal dwingt ze de kreet weder te wijken. - Middelerwijle voeren de
Achajers, weenend, het lijk van Patroklos in veilige plaatse; en Achilleus
volgt het, stormende droefheid in 't harte.
Mèt is de nacht gevallen. En de Trojers, verschrikt schaffen raad.
Poludamas, de voorzichtige, raadt áan de stad te betrekken, en, uit de
hoogte der torens, veilig den vijand te wachten, - nu Achilleus,
terug-gekeerd, onheil belooft. Doch geenszins en believen Hektoor dees
woorden: ‘Hoe, wij voeren den zege, en wij zouden wijken? Morgen drijven
wij de Danaërs tot over de schepen! Achilleus? Maar ik, en ben ik daar
niet om hem te bevechten?’
En de Trojers bleven al juichend getrouw hem...
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- Om het lijk van Patroklos, 't anderer zijde, is het huilen en stenen. En
Achilleus, een leeuw gelijk, wien een jager de welpen nam, legt klagend
hem de handen ten boezem, en belooft hem de weêrwraak. En dan heet
hij zijn makkers het lichaam in warrem water te wasschen, met negenjarige
zalve de wonde te strijken, en 't op een bed te leggen, gedekt met het
blanke linnen...
- Binst dien tijd is Thetis gegaan naar Hephaistos.
Dezen vond ze, zweetend, draaiend om de blaasbalgen heen, ijvrig aan 't werken;
want twintig driepikkels in 't geheel was hij aan 't maken, om te staan tegen den
muur van zijn goed-gegrondvest paleis, en van onderen had hij goudene wielkens
aan iederen poot vastgemaakt, dat ze vanzelf in de goden-vergadering konden
bewegen... - En zijn blaasbalgen legde hij ver van het vuur, en al zijn gereedschap
in een koffer, een zilveren, lei hij te zamen, daar hij meê werkte; en met een sponse
aan beide zij zijn gelaat en beide zijn handen wreef hij, en zijn gespierden hals en
zijn borst, de ruige; en hij deed een overkleed aan; en hij nam een gaanstok, een
dikken, en hij spoedde naar buiten [haar tegemoet], al mankend.
En hem vroeg nu waêpnen Thetis voor haren Achilleus. En Hephaistos,
oude diensten gedenkend, beloofde.
En hij ging naar zijn blaasbalgen, en naar 't vuur
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keerde hij ze, en heette ze te werken. En de blaasbalgen in twintig fornuizen alle
gezamen bliezen, en afwisslenden, goedbrandenden luchtstroom lieten ze stijgen,
om hem te helpen, nu eens zich spoedend, dan weer niet, naar Hephaistos het
wenschte en de arbeid vorderde. En koper in 't vuur smeet hij, het onbedwingbare,
en tin, en kostelijk goud en zilver; en daarna zette op den blok hij een groot aanbeeld,
en greep met de éene hand eenen hamer, een krachtigen, en met de andere greep
hij een vuurtang. En eerst maakte hij een schild, groot en sterk, 't rom-end-om kunstig
bewerkend.
En uit vijf lagen maakt hij 't, naar het midden verkleinend. En op de
middenlage beeldt hij de aarde en de zee en de zon en de mane en alle
de sterren.
En om den rand der tweede:
Twee steden maakte hij van spraakvermogende menschen, schoone. En in de eene
bruiloftsfeesten waren, en malen, en de bruiden uit hunne slaapkameren, met
brandende fakkels, werden geleid door de stad, en talrijke bruiloftszangen er rezen;
jonge reidansers draaiden, en in hun midden fluiten en phorminx' gaven geluid; en
de vrouwen zagen bewonderend toe, staande elk aan haar vóordeur. En het volk
op de plaatse stond dichte; en daar was een getwist ontstaan, en twee mannen
keven van wege het zoengeld om een man die gedood werd; de eene beweerde
het alles te hebben gegeven, 't den volke verzeêkrend; de andre loochende, iets te
hebben ontvangen...
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En in de andere stad zag men twee vechtende legers.
En nu ten derden schildrand:
Hij plaatste een nieuw land, murwen, vruchtbaren boschgrond, breed en driemaal
omploegd. En vele landbouwers dreven erdoor het jukspan van 't eene eind naar 't
andre heen en weêr. En wanneer ze, na 't keeren, kwamen aan 't einde van het
land, hun dan in hand een schale zeemzoetigen wijns gaf hun een man, hun
tegengetreden; en zij keerden terug tot de vore, vol ijver om weêr tot 's diepen
braakgronds einde te raken. En deze zwartte achter hen aan, en een doorploegden
kouter geleek hij, was hij van goud ook; en 't was wonder om zien boven mate.
Verder plaatste hij een erf erop met een diep graanveld; en daar waren de werklui
bezig met maaien, de scherpe pikken ter hande hebbend. De garven deels langs
de vore de een op de andere vielen ter aarde, deels door binders in stroobanden
gebonden. Drie der binders stonden erbij, en langs achteren kindren die garven
1)
raapten, en, ze op de armen dragend, aldoor maar áan ze gaven; en de koning
onder dezen, zijn skepter, zwijgende, voerend, stond bij de vore, verheugd in het
hart. En herauten, ter zijde onder een eik, maakten het maal klaar; een os geslacht,
een groote, bereidden ze toe hem; en de vrouwen, tot maal voor de werklui, glanzig
gerstmeel in groote hoeveelheid strooiden [op 't vleesch].

1)

De meester.
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En nog verder stond er, omtuind van een tinnen hage, een bloeiende wingerd.
Kinderen droegen de vruchten ter kuipe.
In hun midden een kind op een trillende phorminx smachtende lierde, en van
Linos schoone zong hij [een lied] met tengere stemme; en de andere, stampend te
gaêre, onder gezang en gejoedel en voetengetrappel, volgden.
En toen waren 't, ter vierde stroke, koeien met hooge hoornen, uit de
stallen gesprongen, door twee leeuwen beloerd en aangerand; en geen
raad en weten noch herders noch honden.
En daarneven een dal vol blank-schittrende schapen.
En een reidans sierde omheen er de aan-weêrszij- kreupele... Daar nu jonkheên
en maagden, huwelijkreede tegen een bruidschat van rundren, dansten, de een des
anderen hand bij den polse houdend. En van dezen [de maagden] fijne linnen
gewaden hadden, en [de jonkheden] hemden droegen, goed-gewevene, lichtlijk
glanzend van olie der olijven; en zij [de maagden] schoone kransen hadden, en zij
[de jonkheên] dolken hadden van goud aan zilveren riemen. En nu eens liepen ze
vaardiger voeten lichtelijk zeer, zóo als wanneer zijn wiel-schijf, goed in zijn palmen
passend, al zittend een pottenbakker beproeft, of zij óm-loopt; dan weêr liepen ze
in reien, de eene den anderen tegen. Talrijk om den lieflijken reidans stond in kring
er de menigte, vreugde genietend; en in hun midden zong er een godlijke zanger,
de phorminx bespelend; en
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twee buitelaars onder hen, zoo de zang aanving, zetteden tuimelperken in hun
midden.
En toen plaatste hij de groote kracht des strooms Okeanos om den uitersten rand
des schilds, dat kloek was van maaksel...
- Na het schild nu maakte Hephaistos helm en kurasse en scheenplaten
uit buigzaam tin, en gaf Thetis de waêpnen, waar ze, een havik gelijk,
meê vloog ten Olumpos. En ten dageraad, naar belofte, bracht ze aan
Achilleus de rusting.
- Dezen vond ze, 't lijk van Patroklos, al weenend, in de armen. Doch,
wanneer hij de waêpnen zag, droogde ijlings zijn oog, en de toorn met
de vreugd van de weêrwraak deelden zijn harte. Eéne zorg maar was
hem vóor hij ten krijg ging:
‘Nu dan wil ik,’ zoo sprak hij, ‘de waêpnen omgorden; maar zeer vreeselijk vreeze
ik, dat me intusschen, in Menoitios' dapperen zoon de vliegen, binnengedrongen
ter kopergeslagene wonden, maden er maken, en smaden het lijk - want het leven
is er vernietigd - en dat het lichaam geheel zal verrotten.’
Doch een glimlach werd Thetis geboren, daar ze Patroklos ambrosia
inspoot ten neuze en rooden nektar, 'dat lang hem blijve ongeschonden
het lichaam. Toen ging de godlijke Achilleus het zeestrand langs ten
Achajers, ze luidelijk roepend.
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En zelfs zij die vroeger in 't scheepskamp plachten te blijven, en zij die, stuurlui,
hielden het roer van de schepen, en die schaffers ter schepen waren,
eten-uit-deelers: zelfs diegenen ter gaêrplaats gingen, omdat Achilleus weêre
verscheen, die zoolang van den strijd was gebleven den lastigen.
En, al hinkend vanwege kwetsuren en stooten, kwamen hem tegen de
Achajische helden, en, de laatste, Agamemnoon.
Luide zeide Achilleus zijn spijt om 't vroeger-gebeurde, en zijn ijver spoedig
den strijd te hervatten, en dat believe moge Agamemnoon het heir te
verzaêmlen.
Deze echter wenscht - na 't verzoeningswoord te hebben gesproken eerst aan Achilleus de geschenken, vroeger beloofd hem, te geven. En
Odusseus vraagt, dat het leger tijd word' gegund het eetmaal te houden,
terwijl een offer Zeus wordt bereid. Wel is 't Achilleus ten onwil: zijn smart
belet hem te eten. Doch raad van Odusseus is onder de goede...
Nu wordt een ever ten offer gebracht. De soldaten nemen hun voedsel.
Middelerwijl wordt Briseïs ter tente teruggevoerd van Achilleus...
- Toen nu Briseïs, gelijkend de gulden Aphroditè, zóo zag Patroklos doorboord door
het scherpe koper, om hem henen gestort, luide ging zij aan 't snikken, met der
handen scheurend haar borst en haar teederen hals en haar schoone gelaat, en ze
zeide, al weenend, vrouwe gelijkend godinnen:
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‘Patroklos, mij, gebogene, 't dierst aan het harte: levend u liet ik, toen ik de tente
verliet; en nu vind ik u dood, leider der volkren, nu ik terugkeer; zoo me volgt 't kwade
op het kwaad steeds! Den man, wien me gaven en vader en eerweerdige moeder,
zag ik vóor de stad doorboren van 't scherpe koper, en drie broeders, die met mij
schonk het leven een zelfde moeder, geliefden, allen ten verderflijken dag volgden.
En nochtans en liet ge me toe, als mijnen man de vlugge Achilleus doodde en
verwoestte de stad van den godlijken Manes, te weenen, want mij zeidet gij Achilleus'
godlijken jeugdige gade te maken, en me op de schepen te voeren naar Phthia, en
te geven een bruiloftsmaal onder de Murmidonen. En daarom zonder einde ween
ik, gij dood, die zachte me waart steeds...’
...Om Achilleus nu gaêrden zich de oudsten onder de Achajers, dringend
dat hij zou eten. Bij zijn weigren stuurt Zeus Pallas Athenè, hem ter borst
nektar en ambrosia te gieten, dat de honger hem niet ter knieën zou
zinken.
Tandenknarsend gordt hij zich in zijn waêpnen, die schittren.
Zóo als wanneer ter zee het schijnsel den schippers zich toont van een laaiend
vuur, en het brandt op de hoogte der bergen, in een stal van herders en ooien; hen,
tegen hun goeste, stormwinden over de zee, de visschenbevolkte, ver van hun
vrienden, voeren; - zóo uit Achilleus' schild een schijnsel ten aithèr steeg...
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En hij stijgt in zijn wagen met Automedoon, zijn menner, en sprak toe de
paarden:
‘Xanthos en Balios, wijd-beroemde kindren van Podargè, denkt er voorál om, frisch
en gezond terug te voeren uw leider onder de scharen der Danaërs, als wij zullen
eindgen den oorlog, maar, gelijk Patroklos, en laat hem niet dood er achter.’
Hem echter sprak, schuddend de manen, - en Héra verleende hem
menschelijke sprake, - Xanthos toe:
‘Heden nog zullen we u redden; naêdrend is echter uw laatste stond. Hoe
we vliegen en ijlen: een god is, die u zal treffen door 't wapen eens
sterflings.’
Doch, Achilleus:
‘Xanthos, waarom me den dood voorspellen? Geenszins en moest ge. Goed ja weet
ik het zelf 't mijn lot te zijn hier te sterven, ver van geliefden vader en moeder; maar
niet eerder en ruste ik, vóór 'k den Trojers genoeg heb doen krijgen van vechten...’
Zóo dan bereidden ten strijd zich de Achajers.
- Zeus, intusschen, vergadert de goden, en geeft oorlof partij te kiezen
bij 't strijden. Allen dalen ter aard neêr: slechts Zeus, toeziende, blijft ten
Olumpos.
En de zalige goden beide [volkren] vuurden aan en meten ze samen; en onder
hen-zelven een twist deden ze uitbarsten, een zwaren. Schriklijk donderde de
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vader van menschen en goden uit der hoogte, en langs ondren Poseidoon schudde
de aarde, de grenslooze, en van de bergen de steile kimmen, en der Trojanen stad,
en de schepen ook der Achajers. Schrik beving daar beneden den vorst van 't
schimmenrijk Aïdoneus, en verschrikt, van zijn troon sprong hij, en schreeuwde, uit
vrees dat langs boven de aarde en scheurde Poseidoon, schudder der aarde, en
dat zijn huizen aan sterflijken en onsterflijken werden getoond, schriklijk en duister,
waar zelfs de goden voor vreezen. Zulk gerucht nu rees, de goden in twisten
samengekomen...
Achilleus, hij, heeft geen andre gedachte: Hektoor te dooden. En hij zoekt
hem, - vindt op zijn weg Aineias, die, op raad van Apolloon hem uitdaagt.
Vruchtloos is het pogen des zoons van Anchises: Achilleus zal zelf hem
treffen; als Aineias, in eens uit zijn zicht verdwijnt, Poseidoon-beschermd.
Achilleus den wil van een god erkennend, zet thans ten strijd aan het heir
der Achajers. Evenzoo hitst Hektoor de Trojers op. En, al durft hij-zelf het
niet aan Achilleus te naêdren, zwaaiend werpt hij zijn spies hem toe.
Stormend nu rent Achilleus op den held los; doch ook hém beschermen
de goden, en eveneens verdwijnt uit den strijd hij. Woedend wreekt zich
Achilleus op al wie hem nadert.
Zóo als wanneer woedt in de diepe dellen een gode-aangestoken vuur, ter bergen,
de zwart-gebrande, en het diepe woud zet in laaie, en te allerzijden gejaagd,
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de wind de vlamme doet wervlen; zóo ook deze naar alle zijden stormt met zijn
lanse, daimoon-gelijk, steeds de Trojers vervolgend met moord. En stroomde van
bloed de aarde, de zwarte.
Zóo als wanneer ieder [landbouwer] onder het juk voert de stieren met 't breede
voorhoofd, om tot gruis te vertreden de blanke gerst op een goed geëffenden
dorschvloer: spoedig platter ze wordt onder de voeten der loeiende rundren: zóo
de éennaaglige paarden van Achilleus, den groothart'gen, vertrapten te gader lijken
en schilden, en van bloed was de asse langs ondren geheel besmeurd, evenals de
stangen rondom de karre, welke van om der paarden hoeven met bloeddruppels
werden beslingerd en van uit de banden der wielen...
Zoo dreef Achilleus de Trojers tot aan de boorden des Xanthos. Daar nu
vluchten de eenen ter vlakte, de andren de stad toe. En er zijn er die 't
heil zoeken ten stroome. Achilleus volgt ze ter waêtren, 't zwaard in de
handen. En schriklijk slaat hij en kerft hij.
Evenals voor een dolfijn, groot als een walvisch, de andere visschen vluchten, en
vullen de bochten van een haven met goede reede, vreezend; want voorwaar hij
verslindt die hij heeft bemachtigd; zóo de Trojanen in 's stroomen, 's vreeselijken,
golven schuilden onder de overhangende oevers; en hij, als hij vermoeid had zijn
hand met moorden, koos in den stroom zich twaalf levende jonkheên, poene om
den dood van Patroklos, zoon van Menoitios...
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Echter, boos om zijn overmoed, en 't slachten der beste Trojanen, wil
thans de Xanthos zèlf aan Achilleus zich meten.
Achilleus, de om zijn speere beroemde, sprong in het midden, zich stortend van de
overhangende boorden; doch deze [de stroom] rende hem tegen, met zwellende
wateren razend, en al de golven zweepte hij op, woest woelend, en hij stuurde de
lijken, talrijk, die overvloedig waren in hem, gedood door Achilleus, en hij gooide ze
buiten, loeiend gelijk een stier, op den oever; en de levenden redde hij, ze in zijn
schoone vloeden verduikend, de diepe, de groote. En de schriklijke golven stonden
woelend om Achilleus; en sleurde hem voort, op het schild gestort, de strooming;
en op zijn voeten en kon hij zich niet staande meer houden. Maar een olm greep in
zijn hand hij, een wèl-geschotenen, grooten; deze, uit zijn wortlen gerukt, gansch
den overhellenden oever scheurde, en stremde de schoone golven door zijne takken,
de dichte, en doordamde [den stroom] hij, gansch naar de binnenzijde gestort. Toen,
uit de draaikolk gesprongen, snelde hij (Achilleus) door de vlakte met reppende
voeten, ijlend, verschrikt. Maar niet los en liet hem de groote god, en hij besprong
hem, duister bekamd, 'dat hij stake den strijd, de godlijke Achilleus, en om der
Trojanen verderf te weren. Peleus' zoon springt achteruit, zoover als de worp van
een lanse, met de vaart van een arend, een zwarten: jager die tegelijk de sterkste
en de vlugste is der vooglen; dezen gelijkende stormde hij; op zijn borst het koper
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schriklijk rammelde, en van terzij hem ontwijkend, vlood hij; doch deze, hem achterna
stroomend, volgde met hevig rumoer. Telkenmale als stand wilde houden de
voetsterke, godlijke Achilleus, en verkennen of alle de onsterflijken dreven op vlucht
hem, telkenmale de groote golven des Zeus-ontvloeiden strooms sloegen over de
schouders van boven hem, en omhoog met zijn voeten sprong hij, in 't harte
beangstigd, maar de stroom langs onder zijn knieën temde, onstuimig onder hem
loopend, en vrat het zand weg van onder zijn voeten...
Smeekend richt Achilleus wanhopige woorden tot Zeus: zij worden
verhoord. Zegevierend biedt hij hoofd aan de waêtren. Woedend roept
nu de Xanthos de Simoëis tot zijn hulpe. Met verdubbelde krachten gaat
hij Achilleus te lijf, de vlakte overstroomend. Doch Hephaistos wordt nu
de redding:
Hephaistos legde het gode-ontstokene vuur aan. Eerst nu laaide in de vlakte het
vuur, en verbrandde er de talrijke lijken, die aldaar overvloedig waren, gedood door
Achilleus. Gansch werd drooge de vlakte, en stónd het heldere water. Zóoals
wanneer ter hondsdagen Boreas, een pas-besproeiden boomgaard ras droog maakt:
zóo droogde de vlakte gansch, en het vuur de lijken verbrandde. En toen draaide
ten stroom hij de vlamme alom schittrend. Aanstonds brandden de olmen en wilgen
en tamarijnen, en brandden lotos en biezen en boterbloem, die langs de schoone
vloeden des strooms in grooten getale groeiden. En
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benauwd kregen 't alen en visschen die, hier in de kolken, daar in de schoone
strooming buitelden, herwaarts en derwaarts, door den adem beangst van den
schrandren Hephaistos. En zelfs brandde de kracht van den stroom...
Thans geeft voor goed zich geslagen de Stroomgod.
Doch intusschen is aangekweekt tot verwoed gevecht 't krakeel van de
goden. Zij verlaten het slagveld, den menschen alléen thans overgelaten.
En Achilleus vervolgt, alover de vlakte, de vluchtende Trojers.
Priamos, die van boven de tinnen ziet hun naêdrende scharen stadwaarts,
vreest dat met hen Achilleus de stad moge binnenstormen. Maar Apolloon,
Ilios' hoeder, kent het middel, Achilleus te weren. En hij zendt op hem
Agenoor af. Achilleus ontvangt hem op schichten. Doch als hij hem treffen
zal, neemt Apolloon Agenoor's gedaante, en doet of hij vluchtte; op den
voet volgt hem Achilleus; en zoo rennen zij beiden den stroom weêr toe.
Middelerwijle en veilig, vinden de Trojers ter stede eene schuilplaats...
En dan openbaart Apolloon aan Achilleus zijn dwaling. Weêr keert deze
in toorn ter stad. En Priamos ziet ter vlakte zijn schittrende gestalte
naêdren. En tot Hektoor, die aan de poort op Achilleus wacht, spreekt hij
smeekende woorden
‘Hektoor, en blijf me hier staan niet, geliefde zoon, voor dien man daar, gij alleen,
ver van al de andren, 'dat ge weldra niet uw dood en bereikt, door Peleus'
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zoon getemd, daar hij veel sterker is. Ontzettende! mocht hij den goden even dierbaar
worden als hij 't aan mij is! Spoedig zouden de honden en gieren hem eten,
gevallen...
Kom binnen de muren, mijn kind, 'dat ge moogt redden Trojers en Trojische
vrouwen, en een grooten roem niet en reikt aan den zone van Peleus, en niet van
eigen geliefde leven beroofd wordt. En dan: heb deernis met mij, rampzalige die
nog kan denken, en dien de vader, zone van Kronos, ter grijsheidsdrempel onder
een vreeselijk lot wil laten verkwijnen, na veel kwaads hem te hebben gegeven:
zonen vermoord en geschaakt de dochtren, en haar bedkaamren verwoest, en haar
onmondige kindren gegooid tegen de aarde, in den schriklijken slag; en weggevoerd
de schoondochtren door de verderflijke handen der Achajers. Ja, mij ten laatste
zullen de honden, de rauwvretende, aan de ingangsdeuren, sleuren heen en weer,
nadat men me 't spitse koper hebbe geslagen of toe geworpen, en, de leden uit,
den levensgeest hebbe geroofd, - [honden] die ik voerde in mijnen huize,
tafelgenooten: dorpelwachters die, na mijn bloed te hebben gedronken, raêzrig in
't harte, zullen gaan liggen ten dorpel...’
En hij jammert en rukt zijne haren het hoofd uit, en Hektoor's moeder,
Hekabè: na hare borst uit het kleed te hebben gehaald, weenende zeer:
‘Hektoor, mijn zoon, heb eerbied voor dit, en deernis met mij. Zoo ik u ooit de zorgen
verstoppende
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(verdrijvende) borst toevoerde: wees het gedachtig geliefde zoon; en, weer de
vijandige man hier binnen de muren zijnde, en ga niet de eerste hem tegen!’
En zoo smeekte ze Hektoor; - maar deze, onvermurwbaar, wachtte op Achilleus.
Als een draak uit de bergen in zijn hol op een man wacht, na te hebben gegeten
van giftige kruiden, en er sloop in hem een vreeslijke woede, en schriklijk ziet hij in
't rond, zich krinklend in 't hol: zóo Hektoor, met onuitbluschbaren ijver, en week
niet, aan een vooruitspringenden toren zijn schitterend schild geleund...
En op hem kwam Achilleus, gelijk aan Enualios, helmboswuivenden krijgsgod,
trillend draaiende Peleus' esch op den rechter schouder, en errond het koper
flikkerde, gelijk aan den gloed van 't laaiende vuur of der rijzende zonne. En Hektoor,
toen hij hem zag, beving de beverik; en niet langer en dierf hij hem wachten daar,
en achter zich liet hij de poorten, en vluchtte, vreezend. Maar de zoon van Peleus
zette hem na, in zijn voeten, de vlugge, vertrouwend. Zooals een kringvalk op het
gebergte, de lichtste der vooglen, makkelijk nazet een schuwe, wilde duive: zij hem
zijlings ontvlucht; maar hij, scherp-krijschende roepend, springt haar dicht achterna,
want hem spoort het hart aan tot grijpen.
Zóo ook deze [Achilleus] begeerig rechtdoor vloog, en beefde Hektoor onder de
muren der Trojers, en deed de overhaastige knieën bewegen. Zij dan bei, langs
wachtpost en vijgeboom windenomwaaid, den
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muur almaar volgende over den karreweg, ijlden: tot ze de beide wellen bereikten,
de schoone-van-vliete, van waar de bronnen getweeën ontspringen van den
Skamander, den draaikolkrijken. Daar langs ja renden ze, vluchtend [de eene], en
de andre langs achteren volgde. Vooren, ja, een dappere vluchtte; vervolgde hem
echter een grootelijks dapperderen, snel; want om geen offervee of huid van een
os zij dongen, van de voeten der mannen prijs geworden; maar om den levensgeest
liepen ze van Hektoor den paardenbedwinger. Zóo als wanneer prijzen-verwinnend
om de eindpalen éennaaglige paarden kogelsnel rennen, - want daar groot is de
prijs: driepikkel of vrouwe, - eens dooden helden [ter eere]: zóo dees beiden Priamos'
stede omdwerlden met haastige voeten...
Zóo als wanneer een hond door 't gebergte het jong van een hinde nazet,
opgejaagd uit het leger, door bergbochten en door dalen: en, al dook het, gehurkt
verscholen, onder het struikhout, toch, het naspeurend, loopt hij gestadig om, totdat
hij het uit vindt: zóo Hektoor en was verholen den van-voeten-vluggen Peleus-zoon.
En zoo vaak hij [Hektoor] naar voor schoot, de poorten van Dardanos' zonen tegen
geramd, onder de goed-gebouwde muurtorens, of ze allicht hem ter hulpe kwamen
1)
met gooiwerk : even vaak, hem voren geschoten, dreef hij terzij hem, ter vlakte: en
hij-zelf der stad toevloog immer. En zóo als in een droom men niet en vermag een
vluchtende in te halen, noch hem en vermag te ontvluchten: zóo en

1)

De inwoners, die bovenop de torens staan.
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vermocht de een te bereiken met voeten, noch de andre te ontkomen... En den
benden, knikkend van neen met het hoofd, gaf godlijke Achilleus geen oorlof te
zenden naar Hektoor bijtende spiesen, uit vreeze dat roem wegdroeg een worp, en
hij slechts de tweede zou komen...
En zoo liepen ze; doch toen ten vierde male zij kwamen ter bronne, woog
Zeus-vader hun lot: de weegschaal sloeg over naar Hektoor. Deze,
verlaten van Phoibos Apolloon: Athenè, zeker van winst en roem, noodt
Achilleus uit tot rusten en zet Hektoor, onder gedaante van Deïphobos,
aan tot den tweekamp.
Deze vangt aan.
Om-ende-omme gedrild, zond uit hij [Achilleus] lang-schaaûwig de lanse; doch,
waar hij zag vlak voor zich uit, ontweek ze de schittrende Hektoor, want hij bukte,
haar komen gezien, en over hem vloog de koperen lanse. En in de aard ging ze
zitten, maar van boven trok Pallas Athenè ze eruit, en terug aan Achilleus gaf ze,
en dook weg voor Hektoor, herder van volkeren. En Hektoor sprak tot den
voortreflijken zoon van Peleus:
‘Niet, ik vluchtend, zult ge den rug in het werpspies me hechten; maar rechtdoor,
[mij] volijvrige, dwars door de borst, moget ge treffen, zóo 't u toegaf een god. Thans
echter mijn speere mijd, de koopren; mocht ge haar in uw lijf ganschlijk meênemen!
En lichter zou dan de oorlog den Trojers vallen, gij gesneuveld, gij immers hun als
euvel het grootste.’

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

710
Hij sprak ja, en om-ende-omme gedrild, zond uit hij langschaaûwig de lanse, en
smeet in 't midden van Peleus-zoon's schild, en niet hij en miste; ver echter af werd
gedreven van 't schild de werpspies. Toornde dan Hektoor, dat hem de speer, de
vlugge, vergeefs ontsnapte uit den hande: en hij stond ter neder geslagen, want hij
en had geen andere esschenen spere...
IJlings roept Deïphobos hij, daareven nog aan zijn zijde. Deze is echter
verdwenen. Thans erkent Hektoor de list van Athenè, en ziet hij zijn
naedrenden dood in. Echter en wil hij niet sterven in lafheid en schande.
Hij trok het zwaard, het scherpe, dat hem langs zijne zijde hing, groot en stevig. En
hij stortte, samengepakt, als een arend hoogwiekend, die gaat naar de vlakte door
wolken, donkere, te kapen een lam, een teêr, of een vreezigen haas: aldus Hektoor
stortte, zwaaiend het zwaard, het scherpe.
Doch Achilleus:
Zoo als de ster gaat midden de sterren, bij nachtlijken melktijd, de avondsterre, de schoonste in den hemel staat deze sterre: zóo de spere glansde uit, de
scherppuntige, die ja Achilleus zwierde ter rechterhand, beramend slécht voor
Hektoor den godlijken, bespiedend [zijn] vleesch, het schoone, waar 't zich bloot
gaf het meeste. Maar 't oovrige vleesch hielden de wapenen, koperen schoone, die
hij Patroklos' kracht
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ontnam, den gevélde; zien echter lieten zij daar, waar de sleutelbeendren van de
schoudren af den hals houden, de keel, en waar de levensgeest spoedigst te loor
[gaat]: dáar, hem tegengestormd, sloeg de lanse godlijke Achilleus; en van zijde tot
zijde den weeken nek dóor drong de speerpunt.
Snoevend vierde Achilleus zijn zege.
Echter, tot weinig in staat nog, sprak toe hem de helmboswuivende Hektoor:
‘'k Smeeke u, bij levensgeest en bij knieën, en bij uwe ouders, laten me niet om
de schepen de honden verslinden der Achajers; gij, daarentegen koper bij hopen
en goud gekregen, geschenken die u vereeren vader en eerzame moeder: mijn
lichaam den huize geef het terug, 'dat mij den vuren Trojanen en Trojers' vrouwen
beschikken, gestorven.’
Hem doch, van ondren beziende, sprak toe de van voeten vlugge Achilleus:
‘Niet me, hond, bij de knieën, ze omvattend, bezweer, noch bij de ouders. Want
o! mochten eenigermate zelf me woede en hart drijven rauw het verscheurde vleesch
[u] te eten, om wat ge me deedt! Zóo en is géen, die gewis u de honden van 't hoofd
weert: zelfs zoo tienmaal en twintigmaal grooter rantsoenen ze wogen, hierhenen
gebracht, en beloofden nog andre; zelfs zoo u-zelf tegen ['t gewicht in] goud terug
te nemen beval Dardanos' zone Priamos: zelfs nog dan u de eerweerdige moeder,
[gij] gelegen op 't doodsbed, bejammeren en zal, zij die u baarde; maar
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honden en roofvooglen zullen geheel [u] verscheuren!’
Hem dan, stervende, toesprak de helmboswuivende Hektoor:
‘Waarlijk, u wel kennende, zie 'k, [u] niet te zullen vermurwen; want voorwaar u
van ijzer 't brein [is], het harte. Denk er thans om, dat u niet der goden woede en
geworde, ten dage dat Paris en Phoibos Apolloon, hoe ge ook dapper mocht zijn,
u brengen verderf bij de Skaïsche poorten.’
Zóo ja hebbend gesproken, het einde des doods hem om hulde, en, de ziele den
leden ontvloden, naar Aïdes' [woonsteê] ging, haar lot betreurend, gelaten manlijke
kracht en jonkheid.
Hem, toen hij dood was, sprak toe de godlijke Achilleus:
‘Sterf! en de Kèra zal ik ontvangen, dán als ja Zeus zal willen dat het een eind
neem', met de andere onsterflijke goden.’
Hij sprak, en het lijk ontrukte de koperen lans hij, en ze ter zijde zette, en van de
schouderen de wapenen nam, de bloedge; en andre zonen liepen errond der
Achajers, en die beschouwden 't wezen en wondere uitzicht van Hektoor; en niemand
ja zonder een wonde [hem te brengen] kwam hem te na. Zóo dan, hem ziende,
sprak de eene ten anderen buurman:
‘Nu! heel wat zachter om handlen [is] Hektoor, dan toen hij de schepen in brand
stak met vuur, het laaiende!’...
En tegen Hektoor, den godlijken, beraamde [Achilleus] smaadlijke daden. Beider
voeten van achtren doorstak hij de pezen, van den hiel tot den enkel,
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en osleêren riemen vestigde [eraan], en aan den wagen bond [hem], en 't hoofd liet
hij sleepen; en, ten wagen gestegen, omhooge de heerlijke waepnen gebeurd,
zweepte hij, 'dat ze gingen, en niet onwillig vlogen [de paarden]. En, waar ze hem
sleepten, was er een wolke-van-stof; rondom de haren, de blauwe, vergaêrden
(sleepten dooreen); en de kruine geheel in 't stof lag, voor dezen lieflijk... Aldus hem
bezoedeld van stof was de kruine geheel: en ja dan [zijn moeder] trok zich het haar
uit, af reet ze den blinkenden sluier verre [van zich] en zij jammerde grootelijks,
[haar] kind beschouwend. En klaagde ontroerend de vader, de dierbre, en om [hem]
heen de stammen, aan klachten overgeleverd en jammeren, de stad door: en het
leek ja zoowaar, alsof ganschlijk Ilios, 't rijzige, vuur-ondermijnd was tot aan der
tinnen. En de stammen ja nauwlijks den grijsaard weêrhielden, den toornigen, naar
buiten te loopen zoekend uit de Dardanische poorten...
Doch terwijl aldus en vader en moeder aan 't huilen en jammeren waren,
bleef onwetend steeds nog van haar rouw de vrouwe van Hektoor.
Deze ten weefboom weefde, in de diepte van t' huis, het hooge, dubbel purperen
[een doek], en van bloemen, verscheiden, doorstikte 't. En last had ze de omgevende
vrouwen, schoon-van-lokken, gegeven, in den huize aan het vuur te stellen een
grooten driepikkel, 'dat Hektoor baden warm zouden wezen, hij uit den oorlog
gekeerd. Doch gehuil hoorde zij, en gejammer
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van boven den toren: haar gingen draaien de leden, ter aarde ontviel haar de
schietspoel; ijlings tot de slavinnen schoone-van-lokken zoo sprak ze:
‘Hier! dat twee mij volgen, opdat ik hebbe gezien welke dingen gebeurden; mijner
eerweerde schoonmoeder stemme heb ik gehoord: en van me-zelve binnen de
borst bonst mij het hart tot aan den mond toe, en langs onder worden mijn knieën
verlamd; zeker is euvel dichte Priamos' zonen. Ach! dat ver van mijn oore zij het
woord! Maar zeer verschrikkelijk vrees ik, dat me den moedigen Hektoor godlijke
Achilleus, [hem] alleen afgesneden van stad, door de vlakte vervolgde, ja, hem
stuitte de koenheid, de droefheidwekkende, die hem bezat: want nimmer binnen de
menigt en blijft hij der mannen, maar velen liep hij vooruit, in kracht voor geen
anderen wijkend.’
Aldus sprak ze, en door het huis liep ze [naar buiten], een gekke gelijk, bonzend
van harte; en de omringende vrouwen gingen met haar. Toen ze nu aan den toren
kwam en der mannen vergaêring, bleef ze, kijkend rondom, staan op den muur:
hem zag ze, voortgesleept voor de stad, en de haastige paarden hem sleurden
zonder meêdoogen de holle schepen toe der Achajers. Dan [haar] de oogen een
donkere nacht overdekte, stortte naar achteren zij, en de ziele ('t bewustzijn) blies
uit. Ver van haar hoofd liet ze vallen de verstommend-heerlijke banden,
voorhoofdbindsels en huifdoek, gevlochten omwindsel en sluier;... rondom haar de
twee schoonzusters en de broedervrouwen talrijk stonden, die in haar midden ze
steunden, zij verschrikt tot der dood toe. Als ze nu
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adem gehaald had en in 't brein 't gevoel was verzameld, hevig jammerend, onder
de Trojische vrouwen daar sprak ze:
‘Hektoor, ik onzaal'ge! zeker tot zelfde beschikking werden we beiden geboren,
gij ja in Troje en om (in) Priamos zijn huis, ik daarentegen in Theben onder den
Plakos, den beboschten, binnen het huis van Eëtioon, die me voedde, ik klein zijnde,
[hij] ongelukkige, [ik] rampzalige: hadde hij me nooit maar het leven geschonken!
Gij thans in Aïdes' woning onder de krachten der aarde, gaat gij; echter mij in een
haatlijken rouw verlaat ge, weduwe in de huizen; en het kind, nog onmondig geheel,
dat wij verwekten, gij en ik, onzaalgen: ook hèm en zult ge, Hektoor, tot nut niet zijn,
daar gij dood zijt, noch zal hij voor u zijn [tot nut]. Want al heeft hij ontgaan den krijg,
veeltranig, van de Achajers: altijd zullen hem poene en zorgen voortaan zijn: anderen
1)
immers wisschen de grenzen uit van zijne akkers . En de dag der verweezing van
zijn makkers beroofd stelt den knaap; en geheel terneêr-geslagen zijn [zijne oogen],
en van tranen beweekt zijne wangen. En ontberende gaat de knaap naar 's vaders
vrienden, de een bij den mantel trekkend, en den ander bij 't onderkleed; en onder
dezen een, geroerd, een drinkschaal, een kleine, reikt, en zijne lippen, ja, bevochtigt
hij, maar zijn gehemelte

1)

't Volgende is een bespiegeling van Andromachè over 't lot van verweesde kinderen, staat
derhalve in den praesens; bespiegeling die tevens geldt als een voorspelling van Astuanax'
verder lot.
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bevochtigt hij niet [eens]. En ['t kind] dat beide zijn ouders heeft joeg (jaagt) barsch
van den disch hem, met de handen geslagen, en hem met grievende woorden
versmadend: “Weg! uw vader en zit ten male niet met de onzen.” - Weenend dan
gaat het kind naar zijn moeder, de weeûwe, Astuanax, die vroeger ten knieën zijns
1)
vaders 't merg slechts at en van de ooren het murwe vet ; en als de slaaf hem vatte,
en hij staakte het kinderlijke spelen, sliep hij te bedde, in de armen der voedster, in
het mollige leger, van lusten vervuld het harte. Thans echter mag hij veel lijden, den
geliefden vader ontberend, Astuanax, dien de Trojers bij dezen name noemen:
alleen immers weerdet ge hun de poorten en muren, de groote. Thans, bij de schepen
krombekkig, ver van uwe ouders, de bewegende wormen u eten, nadat de honden
verzaad zullen zijn, [gij] naakt, terwijl u de kleêren in huis liggen, fijn en keurig,
gemaakt door de handen der vrouwen. Maar nu zal ik ze allen verbranden in 't vuur,
het felle, zij u onnoodig, daar ge niet meer zult liggen erin; laat ze echter [onder] de
Trojers en Trojische vrouwen ten roeme u wezen.’
Aldus sprak ze al weenend: en ook steenden de vrouwen.

1)

Bedoeld als kinderspijs en uitnemende lekkernij.
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IX
Nauwelijks waren de Achajers de zee genaderd, of elk naar het eigen
schip wilde zich spoeden. Dit echter zou Achilleus beletten.
‘Laat ons eerst, zoo het hoort,’ aldus sprak hij, ‘Patroklos beweenen.
Kome daarna de zorg om rust en om voedsel.’
Aldus sprak hij: en zij kloegen talrijk [om het lijk van Patroklos]; en ving aan Achilleus.
Zij dan driemaal om het lijk dreven de schoonharige paarden, weenend; onder hen
Thetis de zucht tot gejammer voerde. Bevochtigd waren de zanden (de aarde),
bevochtigd de waêpnen der mannen, van tranen... En onder hen de Peleus-zoon
ving aan een beweeglijk gejammer, de handen, de menschendoodende, gelegd op
de borst van zijn makker.
‘Verheug u mijns, o Patroklos, ook in Aïdes' huizen: want alles weldra u vervul ik
dat ik beloofde vroeger: Hektoor hierhenen gesleurd, te zullen geven den honden
[zijn vleesch] rauw te verslinden, en twaalf schoone kindren van Trojers voor den
brandstapel den hals af te snijden, daar ik toorn om uw moord!’
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Daarop wierp hij het lijk van Hektoor bij 't bed van Patroklos; waarop ieder,
de wapenen neder, zich tot het doodsmaal bereidde.
Talrijk de blanke ossen rochelden omtrent het ijzer, geslacht; talrijk de ooiën en
blatende geiten, talrijk blanktandige zwijnen, bloeiend van vet, roostend gelegd
dwars door de vlam van Hephaistos. Alom rond het lijk om, bij schalen te scheppen,
vloeide het bloed.
Doch, Achilleus gevoerd vóor den vorst Agamemnoon, hoe deze dringe
dat hij zich zuivre van bloed en van stof, weigert de waschkom, vóor ten
stapel geleid zij het lijk van Patroklos. Dat men het doodsmaal nutte, zoo
vraagt hij, om spoedig het brandhout te hoopen, en daarna weêr ten
oorlog te tiegen.
Zóo geschiedt; en eenieder, verzaad van eten en drank, gaat rusten
binnen zijn tente. En, als de morgen kwam, gingen ze om hout in de
bosschen.
En ze gingen, houthakkende bijlen in handen dragend en touwen goed-gevlochten;
vóoraan de muilen liepen, allerlei [wegen langs], klimmende, dalende, schuine en
dwarsche, gingen zij. Maar als zij ter hoogten kwamen der bronnen-talrijke Ida,
ijlings ja eiken, hoog van haren (van bladeren), met het gestrekt-scherpe koper
sneden ze, haastig; en deze, grootelijks dreunend, vielen; en, na ze te hebben
gekloven, de Achajers bonden ze op de muilen, die de aard met de voeten
verdeelden, verlangend naar het
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veld, door het dichte struikgewas henen [te gaan].
Aan de plaatse gekomen, hun door Achilleus gewezen, gaan ze het hout
aan 't stapelen. Dra beveelt Achilleus zijn volk zich te omgorden. Allen
springen ten wagen. Duizenden voetgangers volgen. En zijne makkers
droegen Patroklos, 't hoofd ondersteund door Achilleus.
Toen werd gemaakt een brandstapel van honderd voet lengte op breedte, en op
des stapels hoogte het lijk zij plaatsten, bewogen het harte. Talrijke machtige schapen
en slingervoetige, hoornkromme ossen, voor den stapel vilden zij en maakten gereed:
en na van allen het vet te hebben genomen, dekte het lijk groothartige Achilleus
van voeten tot hoofd, en eromheen de gevilde lichamen schikte, en erboven plaatste
de honing- en oliekruiken, geleund over 't bed; en vier hooghalzige paarden
snel-zwaaiend smeet hij ter mijte in, hard stenende. Negen den vorste (Patroklos)
de tafelhonden waren; van dezen smeet hij [Achilleus] ten stapel er twee, den hals
afgesneden; en twaalf zonen, heldhaftig, van de groothartige Trojanen met het koper
behandelde hij vijandig; daarin (in den stapel) dan zond hij des vuren ijzeren woede,
'dat ze erin weide...
Aangeroepen, komen de winden, en blazen het vuur aan. Heel den nacht
slaat walmend en likkend de vlam. Huilend en jammrend loopt eromheen
Achilleus en giet er den wijdenden wijn op.
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Intusschen heeft Kupris van 't lijk des helmboswuivenden Hektoor geweerd
de hongrige honden, die snuivend 't omdoolden...
Toen, een nieuwe morgen gekomen, Achajers de assche hadden gegaêrd
van Patroklos en in een guldene busse geborgen, liet Achilleus zijn
mannen ter samenkomst roepen.
En uit de schepen bracht hij kampprijzen: bekkens, driepikkels, en paarden en
1)
muilen, van ossen krachtige koppen , vrouwen schoonomgordeld en witblinkend
ijzer. Den ruiters eerst, vlugge van voeten, als prachtige prijs-na-den-strijd, gaf hij
een vrouwe te winnen, voortreflijke werken kennend, en een driepikkel met ooren,
van twee en twintig maten [inhoud], voor den eerste; dan voor den tweede een paard
van zes jaar, ongetemd, van het jong eens muildieren zwanger; dan voor den derde
een vuurloos bekken, van vier maten inhoud, blank nog; voor den vierde twee talanta
van goud; voor den vijfde een dubbele schale, vuurloos (die nog niet op het vuur is
gebruikt geweest).
Klaar legt Achilleus den wagenmenners de regelen uit van den kampstrijd.
Deze vangt aan, de paarden rennen door 't zand en de stofwolk.
Diomedes, eindelijk, wint het. - Beurteling volgen nu andre spelen, aan
worstlen en loopen en schieten. Tot allen, moede en verzadigd van spel,
gaan slapen ter tenten.

1)

In 't Fransch zegt men eveneens: ‘têtes de bétail’.
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Doch Achilleus beweende en zijn geliefde vriend herdacht, en hem de slaap en
beving, de allesbedwinger, niet; maar hij keerde zich om-end-om, Patroklos' kracht
en voortreflijke standvastigheid missend; al het lijden waar hij gewikkeld in was met
hem en met hem leed, der menschen oorlogen en de pijnlijke golven beproevend;
't geen in herinnring hij bracht, overvloedige tranen verwekkend, nu op de zijde
geleid (liggend), weêr op den rug dan, dan voorovergebukt: tot eindelijk rechte
gerezen, hij dwalen ging, razend, ten kant van de zoutzee.
Daar vond hem de opklarende uchtend.
Toornend bindt hij nu zijne paarden ter strijdkar; hecht aan deze het lijk
van Hektoor, rent er driemaal de grafterp meê om van Patroklos.
Aldus smaadde hij 't lijk van den held; en de goden verduurden 't. Maar
als de twaalfde morgen rees, geviel het Zeus, een einde te stellen aan
Achilleus' handlen. IJlings hiet hij Iris naar Thetis te varen, 'dat zij haar
vrage haar zoon te bewegen, Priamos' geschenken te aanvaarden, en 't
lijk van Hektoor terug te geven.
Zoo dan geschiedt, en Achilleus stemt toe in de beê zijner moeder. Waar
hij 't verneemt stuurt Zeus Iris ook naar Priamos.
Deze kwam in [het huis van] Priamos, en zij trof er jammer en klachte. De kinderen,
om den vader gezeten in de binnenplaats, van tranen hun kleêren drenkten; en in
hun midden de grijsaard geheel in zijn
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mantel gedoken; en talrijke vuilnis was om hoofd en nek van den grijsaard, die gewis
hij, zich wentlend [ten gronde], ophoopte met zijne handen...
Toch en wijkt zijn vertwijfling niet geheel, al moet hem verblijdend klinken
de boodschap van Iris. Maar, praamt hem Hekabè tehuis te blijven, hij
wil gaan naar Achilleus, hem bieden geschenken: misschien sprak de
goddelijke bode de waarheid.
En der kisten schoone deksels opent hij, en eruit twaalf alom-schoone overkleederen
langde, en twaalf enkele mantels, en even zoovele tapeten, en evenvele lijnwaden
kleêren, schoone, en, buiten dit, evenvele onderkleêren. En, ze hebbend gewogen,
droeg hij, alle van goud, tien talanta, en twee rosse driepikkels, en vier vazen, en
eene schaal alom-schoone, die Thrakische mannen hem gaven, gekomen hij als
gezant; groot bezit! maar in zijn hart wilde hij lossen zijn dierbaren zoon.
En hij riep op zijn zonen:
‘Haast u om mijnentwille, slechte kinderen, beschamenden! ... Zult ge dan me niet
den wagen bereiden ten spoedigste, en er alles op hebben geladen, opdat we
streven ten wege?’
Aldus sprak hij; en zij ja om vaders geschreeuw geschrikt, voerden een wagen
aan, goedwielig, muilenbespannen, schoon, nieuwgemaakt; een mande bonden ze
erboven; van boven den spijker [waar het aan
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hing] hieven zij het juk voor de muilen, van palmhout, met beugels, goed passend
voor de leidsels... En dichtbijkomende bij hen kwam Hekabè, bekommerd van inborst,
wijn hebbend in de rechtere hand, die zoet aan den geest is, in een guldene schaal,
'dat ze offeren plengen vóór zij vertrokken.
En een omringende huishoudster beval de grijsaard over zijn handen water te
gieten, zuiver, en zij stond daar, de huismeid, bekken en schenkkan samen in hare
handen gehouden. En, na zich gewasschen te hebben, de schale ontving van zijne
huisvrouw; en dan bad hij, staande in het midden van 't voorhof, en plengde den
wijn, den hemel aanstarend.
En hij bad Zeus hem Achilleus' woonsteê en gezindheid te kennen te
geven, en deze stuurt hem Hermes, zijn wagen te leiden. Aldus kwam hij
zonder gevaar aan de tent van Achilleus.
Priamos uit den paardenwagen sprong ter aarde, en ging recht door het huis waar
Achilleus verbleef, Zeus' geliefde. Deze juist had beëindigd het eetmaal, etend en
drinkend; zelfs stond daar nog de tafel. En Priamos, de groote, dichte ja staande,
in zijn handen nam Achilleus' knieën, en kuste zijn handen de schriklijke,
mannenmoordende, die hem velen doodden de zonen... En Achilleus ontstelde,
ziende Priamos godengelijk, en ontstelden ook de andren, en elkander bezagen.
Hem dan smeekende, Priamos volgende rede [hem] toesprak:
‘Wees uwen vader indachtig, godengelijke Achil-
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leus, even oud als ik ben, op den verderflijken grijsheidsdrempel. En, misschien,
dezen geburen kwellen, en geen enkele is er om twist en verlies te weren. Deze
echter ten minste, u levende hoorend [te zijn], is verheugd in zijn hart, en
daarenboven hoopt alle dagen weêr te zien zijn geliefden zoon, van Troje
teruggekeerd. Ik daarentegen geheel ongelukkig [ben], daar 'k verwekte zonen zeer
dapper in Troje, het wijde, waarvan geen enkle, zeg ik, [me] nableef. Vijftig waren
ze mij, toen kwamen de zonen der Achajers. Van de meesten de onstuimige Ares
ontbond de knieën; en dezen die alleen was van mij (mij nog bleef), en verweerde
de stad en ons-zelven, hem, onlangs doodet gij hem, waar hij vocht voor het
vaderland, Hektoor! Zijnentwege nu kom ik ten schepen van de Achajers, hem te
lossen van u, en ik voer ontzaglijke rantsoenen aan. Maar eerbiedig de goden,
Achilleus, en mij wees genadig, gedenkend uw vader; ik ben meer te beklagen nog
[dan hij] en ik verduur wat ter aarde geen enkele sterfling [verduurde]: den man die
mijn kind vermoordde, naar den mond mijne hand te strekken.
Aldus sprak hij: bij hem (Achilleus) om den vader verwekte hij lust tot weenen; en
hem rakend ja met de hand, weerde hij zachte den grijsaard... En terstond van zijn
stoel rees hij, en den grijsaard met der hand deed opstaan, ontroerd om het witte
hoofd en de witte kinne; en, gesproken hebbend, zei hem gevleugelde woorden:
‘Ach, onzaalge, voorwaar hebt ge veel kwaads geleden binnen uw harte. Hoe
toch dorst ge de schepen toe der Achajers te komen alleen, in 's mans oogen die
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uw talrijke en dappere zonen ontzielde? Van ijzer [is] u het harte. Maar kom, zet u
op een stoel, en het leed geheel in het hart zullen we rusten laten, hoezeer ook
bedroefd! Niet immers van nut is een ijskil doorrillende klachte. Want zoo spannen
de goden het lot der klagende sterflingen, te leven al lijdend. Want twee vaten liggen
op Zeus' drempel, van geschenken, zooals hij geeft: euvel [den eene], den andere
goed...’
Maar wedervoer daarop de grijsaard Priamos, de godengelijke:
‘Zet me op een stoel nog niet, Zeus-opgeleide [gekweekte], zoolang Hektoor ligt
binnen de tenten zonder begraafnis; maar zeer spoedig los hem, 'dat ik met [eigen]
oogen hem zie; en gij, neem de rantsoenen talrijk, die wij u brengen; en moget ge
ervan genieten, en keeren terug naar uw vaderlijke aarde, na me eerst te hebben
vergund zelf te leven en te zien het licht van de zonne.’
En dan gaf Achilleus 't bevel: gewasschen het lijk van Hektoor en
olie-begoten, wordt het geleid in den wagen zijns vaders Priamos.
En dan aten, zoo 't hoort, Priamos en Achilleus.
En toen sliep Priamos in Achilleus' tente. Maar in den nacht, gewekt door
Hermès, beving hem de vrees om den dicht-omringenden vijand. En, zijn
wagen bereid, vlucht hij door 't leger naar huis.
Hem zag 't eerste verschijnen, bij kriekenden ochtend, Kassandra, zijn
dochter, van op Pergamon's tinnen. En toen genaderd hij was, kwam
rouwend het
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volk tegemoet hem, en steende het minst niet Andromachè, de weeûwe
van Hektoor.
En als het klagen gestild was, hiet Priamos dat men hale het hout voor
den stapel. En daarop werd verbrand het lijk van den helmboswuivenden
Hektoor.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

727
1)

Namen- en Zakenregister.
A

Achajers: bewoners van Achaje, N. van Peloponnesos; bij uitbreiding:
gezamenlijke naam voor al de Helleensche stammen voor Troje.
Acheroon: rivier in het gebied van Hades, de onderwereld.
Achilleus: zoon van Peleus en Thetis. Zijn naam beteekent: slang.
Agamemnoon: koning van Mukène en Argos; echtgenoot van Klutaimnestra,
zuster van Helena; aanvoerder van den tocht tegen Ilios. Zijn naam beteekent:
hij die ver streeft, die grooten moed bezit.
Agenoor: een Trojaan, wiens naam beteekent: de manhaftige.
Aiakos: vader van Peleus en grootvader van Achilleus.
2)
Aïdes , Aïdoneus: de god van het doodenrijk.
Aigis: de door Zeus als gewoon attribuut gedragene, ook door Athenè en
Apolloon als schild gezwaaide geitenvacht: symbool van storm. Deze
geitenvacht was de huid van de geit die Zeus had gevoed.
Aineias: zoon van Anchises en Aphroditè; vorst onder de Trojanen.
Aiolos: regeerder over de winden. Zijn naam beteekent: de bewegende.
Aithiopiërs: Het ‘volk met het gebrand gezicht’, voor de Homerische Hellenen
half legendarisch en zonder goed bepaald woonoord.
Aithoon: paard van Hektoor; beteekent: het vurige.

1)
2)

Hierbij werd Prof. Dr. J. van Leeuwen's ‘Schoolwoordenboek op de gedichten van Homeros’
hier en daar gevolgd en soms nageschreven.
Bij de namen der goden worden hun alleen de hoedanigheden en attributen toegeschreven
die uit de Ilias blijken.
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o

Ajas: 1 zoon van Telamoon, koning van Salamis, eiland der Aigeïsche zee;
o
2 . zoon van Oïleus, koning van Lokris. Zij nemen beiden deel aan den oorlog,
onder het bestormende leger.
Alalkomeneensche: bijnaam van Athenè, naar hare geboorteplaats.
Alexandros: zoon van Priamos, ook Paris genaamd; ontvoerder van Helena,
en aldus oorzaak van den oorlog. Zijn naam beteekent: de mannenafwerende.
Alkè: weerstandsvermogen, verpersoonlijkt.
Alkimedoon: wagenmenner van Achilleus.
Alkinoös: koning der Phaiakiërs, op het eiland Korkurè. Zijn naam beteekent:
werend, verdedigend verstand.
Amazonen: fabelachtige stam van krijgvoerende vrouwen.
Ambrosia: drank of spijs, waarmede de goden zich verkwikten, ook aangewend
als reukwerk.
Anchises: vorst onder de Dardaniërs, op het Trojaansche land; vader van
Aineias.
Andromachè: echtgenoote van Hektoor, moeder van Astuanax.
Antenoor: bejaard Trojaan, aanvoerder der vredespartij.
Antilochos: zoon van Nestoor.
Aphroditè: beschermgodin van Aineias, de moeder van dezen laatste. Wordt
ook Kupris genoemd.
Apolloon: beschermgod van Ilios.
Archeptolemos: wagenmenner van Hektoor.
Ares: de krijgsgod.
Argos: het gebied van Agamemnoon.
Arisèpos: een Trojaan.
Artemis: godin van bergen en wouden; jachtgodin.
Asios: bondgenoot der Trojanen.
Astuanax: zoon van Hektoor en Andromachè.
Atè: het onheil, verpersoonlijkt.
Athenè: dochter van Zeus, beschermgodin van Achilleus en Odusseus, tevens
stadsgodin der Trojanen.
Atreus: vader van Agamemnoon en van Menelaos, de Atreïden. Zijn naam
beteekent: de niet-bevende.
Automedoon: wagenmenner van Achilleus.

B
Balios: paard van Achilleus; beteekent: de bonte.
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Boreas: de Noordewind, als persoon gedacht.
Briareus: duizendarmige reus, zoon van Poseidoon.

C
Chios: eiland aan de kust van Klein-Azië.
Chiroon: een Kentauros.
Chitoon: mannelijk onderkleed.
Chrusè: eiland nabij de Trojaanse kust.
Chruseïs: dochter van Chruses.
Chruses: priester van Apolloon. Beteekent: de goudene.
Chrusothemis: dochter van Agamemnoon.

D
Daidalos: kunstenaar (zijn naam beteekent: vierkunstenaar en dat zal hij ook
geweest zijn) op Kreta.
Daimoon: goede of kwade geest.
Danaërs: de troepen van Agamemnoon.
Dardanos: zoon van Zeus, stamvader van het Trojaansche koningshuis.
Deinos: het schrikaanjagende, verpersoonlijkt.
Deïphobos: zoon van Priamos.
Diomedes: koning van Aitolië, zoon van Tudeus.
Dionè: moeder van Aphroditè.
Dionusos: natuurgod.
Dioores: vader van Automedoon.
Dodonè: stad in Thesprotië, waar Zeus vereerd werd als stam-god van Achilleus.
Driepikkel: drievoet, stoel op drie voeten, waar vaten met reukwerk,
waschbekkens, enz. op geplaatst werden.

E
Eëtioon: koning in Troas.
Elis: het noordwestelijk gedeelte van den Peloponnesos.
Elpenoor: makker van Odusseus.
Eniopeus: wagenmenner van Hektoor.
Enualios: een krijgsgod, vereenzelfdigd met Ares.
Enuo: krijgsgodin.
Eoos: de dageraad, en bij uitbreiding het oosten, verpersoonlijkt.
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Epikles: Lukiër.
Erinos: wraakgodin.
Eris: twist, wedijver, verpersoonlijkt als zuster van Ares.
Euphorbos: een Trojaan.
Eureos: vorst op Lemnos.
Eurubates: heraut van Agamemnoon.
Eurumedoon: wagenmenner van Agamemnoon.
Eurustheus: koning van Mukène.

G
Gaia: de aardgodin. De Grieken stelden zich de aarde voor als eene schijf;
daaromheen stroomde de rivier Okeanos; daarboven was Ouranos, de hemel,
en daaronder Tartaros, de onderwereld.
Gargaroon: top van het Ida-gebergte waar Zeus als beschermgod der Trojers
vereerd werd.
Ganumedes: Trojaansche vorstenzoon, door Zeus ten Olumpus ontvoerd als
schenker der goden.
Gerenisch: bijnaam van Nestoor, ook te begrijpen als: bejaard.
Glaukos: aanvoerder der Lukiërs. Zijn naam beteekent: de fonkelende.
Gorgo: de verpersoonlijkte Ontzetting.

H
Hèbè: godin der bloeiende jeugd.
Hektoor: zoon van Priamos en Hekabè; de voornaamste verdediger van Ilios.
Helena, dochter van Leda en Zeus; gemalin van Menelaos, door Paris naar
Troje ontvoerd.
Helios: de Zon, verpersoonlijkt.
Hellas: streek van Thessalië; bij uitbreiding: noord-Griekenland.
Hellespontos: de zee van Troje.
Hephaistos: god van het vuur en kunstig metaalbewerker. Hij mankt.
Héra: gemalin van Zeus, maar zijne tegenstreefster als beschermgodin der
Argeiers.
Hermès: de bode der goden.
Hesperos: de avondster.
Hulè: plaats in Boiotië; beteekent: het beboschte.
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Hupereia: ‘het bovenland’, voormalige woonplaats der Phaiakiërs.
Hupnos: de slaap, verpersoonlijkt.

I
Ida: hooge berg in Troas, verblijf van Zeus als beschermgod der stad Troje.
Idaios: heraut der Trojanen.
Idomeneus: vorst der Kretenzen.
Ikarisch: naam der zee, waar Ikaros in stortte.
Ilios: andere naam voor Troje.
Iokè: de aanval, verpersoonlijkt.
Iris: de regenboog; bodes der goden, voor dewelke de regenboog als een brug
tusschen hemel en aarde is.
Ithaka: het eiland van Odusseus.

K
Kadmos: stichter van Theben in Boiotië.
Kalchas: een ziener, wichelaar onder de Achajers.
Kassandra: dochter van Priamos.
Kastoor: broeder van Helena.
Kentauren: een wilde volksstam in Thessalie, gedacht als paardmenschen.
Kèr(a): doodsgodin.
Kebriones: zoon van Priamos.
Kleitos: een Trojaan, zijn naam beteekent: de vermaarde.
Klutaimnestra: gemalin van Agamemnoon.
Koös: eiland nabij de Karische kust.
Korinthos: stad aan de Isthmus.
Kronos: vader van Zeus, Hades, Poseidoon en Héra.
Krekel: door de Hellenen bijzonder vereerd, voor onsterfelijk gehouden.
Kuthereia: bijnaam van Aphroditè, op het eiland Kuthera vereerd.
Kuklopen: volk van éenoogige reuzen.
Kupris: andere naam van Aphroditè.

L
o

o

Lampos: 1 . Broeder van Priamos; 2 . paardenaam (de blinkende).
Laodike: dochter van Priamos.
Laomedoon: voormalige koning van Troje.
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Lapithen: wilde volksstam in Thessalië vaak in strijd met de Kentauren.
Leto: moeder van Apolloon, bij Zeus.
Lesbos: eiland aan de kust van Klein-Azië.
Lemnos: eiland in het noorden der Aigeëische Zee.
Linos: naam van een dichter; lied naar hem genaamd; 't herfstlied.
Lukiers: bewoners van Lukië, in Troas.
Lukophroon: Kutherier; zijn naam beteekent: schitterend brein.

M
Machaoon: Thessalische vorst.
Menelaos: koning van Lakedaimoon, broeder van Agamemnoon, echtgenoot
van Helena. Zijn naam beteekent: aanvoerder der krijgsbende.
Menestheus: aanvoerder der Atheners.
Menoitios: vader van Patroklos.
Meriones: aanvoerder der Kretenzen, naast Idomeneus.
Messeïs: bron.
Moesen: zanggodinnen.
Moira: het lot, meer bepaald het doodslot; ook verpersoonlijkt.
Mukène: stad van Agamemnoon.
Murmidonen: het volk van Achilleus.
Mugdoon: vorst der Phrugiërs.

N
Nereus: zeegodheid, vader der Nereïden, waaronder Thetis.
Nestoor: koning der Puliërs; zijn naam beteekent: de terugkeerende.
Notos: Zuiderwind, onweêraanvoerend.
Numpha: huwbaar meisje; bij uitbreiding: jonge godes bij bronnen en in wouden.

O
Odusseus: vorst van Ithaka; zijn naam beteekent: de toornige.
Okeanos: de wereldstroom, die de aardschijf omgeeft.
Olumpos: hooge berg in Griekenland, verblijfplaats van de goden.
Othruoneus: bondgenoot der Trojanen.
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Ossa: de faam, verpersoonlijkt. Gezante van Zeus.
Otreus: vorst der Phrugiërs.

P
Paian: krijgszang, triumphlied.
Pallas: andere benaming van Athenè.
Panthos: paard van Hektoor.
Paris: zie Alexandros.
Patroklos: geliefdste vriend van Achilleus, en vorstenzoon op Lokris.
Pedasos: paard van Achilleus; beteekent: het springende.
Pelasgen: volksstam in Thessalië.
Peleus: koning der Murmidonen, vader van Achilleus.
Pelops: stichter van het rijk der Atreïden.
Persephone: godin van het doodenrijk.
Phorbas: Trojaan.
Phorminx: kleine harp of luit, die men om den hals droeg.
Phobos: de vrees, verpersoonlijkt.
Poludamas: een Trojaan.
Poseidoon: god van de zee.
Priamos: koning der Trojanen, vader van o.m. Paris, Hektoor en Kassandra.
Pulos: stad van Nestoor, aan de kust van Triphulië.

S
Salamis: eiland bij Athenen.
Samos: eiland bij Ithaka.
Sangarios: rivier in Phrugië.
Sarpedoon: vorst van Lukië.
Sellen: priesters van Zeus in Dodonè.
Simoëis: rivier in de Trojische vlakte.
Skaiïsch: naam eener poort van Troje.
Skamandros: zie Xanthos.
Sminthios: bijnaam van Apolloon.
Sparta: stad van Menelaos.
Sthenelos: wagenbestuurder van Diomedes.
Surinx: pijp, rietpijp, schalmei.
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Talanton(a): zeker gewicht aan goud, geldeenheid.
Talthubios: heraut van Agamemnoon.
Tartaros: duistere afgrond, diep onder de aarde; onderwereld.
Telamoon: koning op Salamis.
Tenedos: klein eiland vlak voor Trojen.
Thanatos: de dood, verpersoonlijkt.
Theano: priesteres van Athenè, te Troje.
o
o
Thebe(n): stad 1 . in Boiotië, 2 . in Troas.
Thersites: een Achajer.
Theseus: vorst van Athenen.
Thestoor: een Trojaan.
Thetis: dochter van Nereus, in wiens onderzeesch paleis zij woont. Bij Peleus
is zij de moeder van Achilleus.
Thoas: aanvoerder der Aitoliërs.
Thrasumedes: zoon van Nestoor.
Thrasumelos: wagenbestuurder van Sarpedoon.
Thuestes: voormalige vorst van Argos.
Tiresias: wichelaar, waarzegger, te Theben.
Tmolos: gebergte in Lydië.
Tritogeneia: benaming van Athenè: de derdegeborene.
Troje: land en stad van Priamos, gewoonlijk Ilios genoemd.
Tudeus: vorst van Kaludoon in Aitolië.

X
Xanthos: rivier bij Troje, ook Skamandros genaamd; soms verpersoonlijkt.

Z
Zeleia: stad aan den voet van den Ida.
Zephuros: Westerwind.
Zeus: vader van goden en menschen, god van den berg Olympos, echtgenoot
van Héra. Beschermt beurtelings Achajers en Trojanen.
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Aischulos' Zeven op Thebe los
(Fragment)
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Personen der handeling:
Eteokles
Een afgezant tot verkennen
Eene rei van maagden
Ismene
Antigone
Een Heraut.
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ETEOKLES

Kadmos' burgers, hij heeft het gelegene te zeggen, hij die over het ál-goed waakt,
ten achtersteven der stad het roer voerend, de oogleden niet sussen latend door
Hupnos. Want, geviel het ons góed, dan heette het: den gode is de rede; maar
indien, in tegendeel, (mocht het niet geschieden!) onheil zich voordeed,
Eteokles-alleen wierd, óm in de stede, door de burgers veel toegegild in kreten hem
vijandig, wijd als zeestorm huilend, en in jammeren waar Zeus-behoeder, die naam
verdienende wordend, voor hoede de stad der Kadmeiers.
En gij-lieden nu, ook gij wier jeugd tot vrucht niet en is nog, ook gij met der tijd
der jeugd ontwandeld, nu hebt gij, elk het groeien des lichaams tot eene macht
sterkend, elk in mate van jaren en 'lijk het past, te behoeden de stad, en de outers
der eigene goden - opdat de eerbetuigingen nooit afgeschaft en worden -, en de
kinderen, en de moeder Aarde, zeer dierbare voedster: want, toen ge, jong, kroopt
over heur goedigen grond, was zij het, de gastvrouw voor den ál-last van opvoeden,
die u spijsde, inwoners die het schild voert, opdat ge éens trouw zoudt worden voor
deze schuldbetaling.
En nu, tot dezen dag aan, neigt de god begunstigend naar ons: want, zóo'n tijd
belegerd reeds, bleef schóon in meesten deele ons de oorlog, door de goden. Nu,
echter, spreekt aldus de wichelaar, herder van vogelen, met oor en met verstand 1)
niet met oogen - bevroedend de wetens-vogelen in onfaalbare kunst; die

1)

Tiresias, die blind is, wordt hier bedoeld.
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meester van zúlke voorspellingen zegt dat een overgroot Achaïsch aanrukken voor
dezen nacht beraamd wordt, en de stad bedreigt. Maar naar de schansen en de
poorten van de torens schiet állen toe; snelt in gansche wapenrusting; vervult de
borstweringen; en op 't balkennet der torens houdt u staande; en, op der poorten
uitweg weerstand biedend, weest goed moedig, en van de indringers vreest niet te
zeer het pleit: goed einde brengt een god.
Verkenners en bespieders van het leger zond ik ook uit die, 'k heb zekerheid
erover, geen nutteloozen weg gaan en zullen: en deze gehoord hebbende, kan ik
door list niet overvallen worden.
DE AFGEZANT

Eteokles, zeer machtig vorst der Kadmeiers, ik kom, klare berichten van uit gindsch
leger dragend; en zélf van uit de hoogten zag ik de zaken.
Want zeven mannen, stoere bende-aanvoerders, een stier verworgend op een
zwart-geriemd leêren schild, en strijkend met de handen over des stieren offerbloed,
zwoeren bij Ares, en Ennô, en den vriend des bloeds Phobos, dat ze, óf - in de stad
vernieling voerend - de versterking der Kadmeiers door geweld zouden leêgen, óf
- ware hun de dood - deze aarde zouden weeken door hun offerlijk; en herinneringen
van hen-zelven voor hun kinderen en hun huizen hingen hun handen kroonsgewijze
om Adrastos' wagen, terwijl ze tranen plengden; en geen klacht en was in hun mond:
want het hart, ijzeren hart, van moed brandend, hijgde, als
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van leeuwen die Ares aanstaren. En deze verzekering en wordt door geen vrees
verdaagd: want door het lot beslissend liet ik ze, hoe, naar zijn winnen, elk hunner
ter poorten zijn bende zou leiden.
Dáarom: schik haastiglijk de hoogste helden, uitstekend in de stad, aan der poorten
uitweg: want dicht reeds, vol-wapening, is nadertredend 't leger der Argeiers, en
wolkt stof op, en wit schuim striemt in vlokken de vlakten, door 't snuiven der paarden.
Maar gij, gelijk een zorgelijk scheepsroer-stuurder, verschans de stad, eer Ares'
adem losrent: want een aardsche golfslag huilt uit het leger. En uit de gelegenheden
kies de spoedigste; en ik, het trouwe dag-waak-zaam oog dáarheen wend ik, en
door de wisheid van het woord wetend dát van daarbuiten, zult ge ongeschonden
zijn.
ETEOKLES

O Zeus en Gè en stede-leidende goden, en Ara, vader's macht-groote Erinus,
verdelgt me niet een stad, tot in den wortel vol gevaren zoo haar de oorlog nam, zij
die Hellas' taal laat vlieten, - noch huizen met U-gewijde heerden; dees vrije grond
en Kadmos' stad, drijft ze nooit onder slaafsche jukken: en wordt de hulp. Van
gemeenschappelijke belangen meen ik te spreken: want een stad goed-bejegend
de godheden waardeert.
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DE REI

Ik klaag vreeselijk-groote droefheden uit. Losgelaten is het leger: de legerplaats
verlatend vloeit talrijk dit volk voort-rennend te paarde: het in de lucht verschenen
stof verzekert het mij: stomme, doch klare ware afgezant.
- Het lijf vooruit, in 't gekletter der wapenen door de vlakte komt het nader, vliegt,
en dreunt naar wijze van een niet-te-weren stroom, berg-af bonzend.
- Oh, oh! Goden, en Godinnen, wendt af het wassend kwaad.
- Men schreeuwt boven de muren: wit-schildig rukt áan het volk met gereede
voeten op de stad los.
- Wie dan zal tot zich nemen, wie dan zal helpen, der Goden en Godinnen?
- Voor dewelke zal ik knielen, der beelden van de Godheden?
- Oh! wel-zalige schoon-gezetenen; het dringt van de beelden te houden. Waarom
wijlen wij, veel-stenend?
- Hoort ge, of hoort ge niet, der schilden gebons? Met sluiers en met kransen,
zoo niet nu, wanneer dan met gebeden zullen we bezig zijn?
- Een bons zag ik: gerucht niet van éene lans!
- Wat zult ge doen, zult ge verraden, oud-landsche Ares, deze uwe aarde? o
Goud-gehelmde godheid, zie aan, zie aan de stad die ge vroeger voor zoo lief hield!
e

1

GANG

Goden, stede-hoeders van dezen grond, komt gezamen; ziet der maagden bende
smeekende wegens slavernij.
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Een orkaan, rond de stad óm, van schuin-vedergeboste mannen kookt, door den
adem van Ares ópgeduwd.
- Maar, o Zeus, vader ál-volmakend, behoed ganschelijk de inname door de
vijanden!
En de Argeiers de stad van Kadmos omringen, en de vrees voor Ares' wapenen.
En, dwarsend ja de bekken der paarden, knarsen ter slachterij de gebitten. En zeven
verwaanden, uit-stekend in het leger, lansen-zwaaiend, in den zadel naast de zeven
poorten staan, door het teerling-gooien uitgeloot.
e

1

TEGEN-GANG

- Gij ook, o Zeus-geborene, gevechten-minnende macht; wordt stede-bevrijdend,
Pallas.
Paarden-voerend vorst, zeeën-regeerend met het visschen-harpoenende wapen:
Poseidôn, verlossing onzer vrees, schenk ons verlossing.
Gij ook, Ares, - helaas, helaas! - de Kadmos' naam-voerende stad, behoed en
bewaak ze klarelijk.
En Kupris, onzer afkomst oer-moeder, weer ons: want uit uw bloed zijn wij geboren;
met gebeden goden-aanroepend, huilend naderen wij.
En gij, wolven-verdelgend vorst, wolven-verdelgend wórd voor 't leger des vijands,
bij 't stenen van onze snikken.
En ook gij, o Lato-geborene maagd, maak uw bogen wel gereed.
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e

2

GANG

Oh, oh! 't Geratel van gespannen, de stad óm, hoor ik.
O Eer-rijke Hera! de naven der assen, zwaar-beladen, hebben gekraakt.
- Geliefde Artemis! de van lansen doordaverende lucht beeft verwoed.
Wat gaat ons de stad lijden, wat geworden? en naar welk een einde geleidt nog
een god?
e

2

TEGEN-GANG

- Oh, oh! van uit-der-hoogte-gooiende kanteelen tuimelen steenen, o geliefde Apollôn!
't Gedreun aan de poorten der brons-riemige schilden!
- o Gij, door Zeus oorlog-regeerende, reine-uit-spraken-voerende in den krijg, gij,
wel-zalige vorstin: Onka die vóoraan de stad huist, verlos de zeven-gepoorte stad.
e

3

GANG

- Oh! ál-behoedende goden, oh! volmaakten en volmaakte en dezer aarde
toren-wachters, en verraadt der lansen-verdelging niet aan een ander-sprakig leger.
Hoort van de maagden, hoort de handen-reikende gebeden.
e

3

TEGEN-GANG

- Oh! vrienden-godheên, bevrijders tredend de
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stad om, toont u als stede-vrienden, en zorgt om de heilige vergader-huizen; en,
zorgend, verdedigt: zoo weest me, ja, der stad vaak-offerende gode-feesten
indachtig.
ETEOKLES

U vraag ik, vee niet uit-te-staan, is dit behoeden en de stad bevrijden, en vertrouwen
in dit leger binnen zijn torens bestormd, gij vóor de beelden knielend der
stede-hebbende goden?!
Roepen, schreeuwen, door wie wijs-zijn gehaate!
Noch in rampen, noch in bemind welzijn, en worde ik samen-wonend met het
vrouwelijk geslacht!
Want, beheerschende, is niet gezellig haar boosheid; en, vreezende, is voor huis
en stad nog grooter het kwaad!
Nu weer! den burgers dit voorbij-ijlend vluchten onder oogen brengend, bepraat
ge ze weer tot ziellooze lafheid, en de zaken van die buiten de poorten ten beste
begunstigt ge: en wij-zelf door ons-zelf hierbinnen worden vernield!
Zoo zal het u, met vrouwen samen-wonend, gaan!
1)
- Nu, zoo iemand naar mijn gezag niet luistert, man en vrouw en tusschen beiden :
een stemming zal, hem-aangaande, ter dood veroordeelend uitgebracht worden,
en van de steenen des volks en ontgaat niemand de zekerheid!
Want het gaat den mánnen aan; niet de vróuw en beraadslage over wat buiten
omgaat.

1)

Kinderen, onvolwassenen.
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En gij, bínnen-huis, en verricht geen kwaad.
Hebt ge gehoord, of hebt ge niet gehoord, of was 't tot een dóove dat ik sprak?
DE REI
e
1 GANG

O lieve Oidipous' zoon, ik vreesde, gehoord hebbende het gespannen-schokkend
gerucht-gerucht, en als de naven schrilden die de raderen doen draaien, en der
paarden niet-slapende roeren dwars door hun mond: de vuur-geborene gebitten...
ETEOKLES

Wát dus? Heeft de matroos, ten voorsteven vluchtend van uit de achtersteven,
gevonden een middel ter redding, het schip doorwrocht zijnde van der zee golven?
DE REI
e
1 TEGEN-GANG

Maar voortrennend tot der godheden oude beelden kwam ik, in de goden
vertrouwend, wanneer als van een sneeuw-jacht verderfelijk ging het geruisch
sneeuwend tegen de poorten, - Voorwaar dan rees ik van schrik naar der wel-zaligen
gebeden, opdat ze over de stad hoog-hielden de hulp.
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ETEOKLES

Bid dat de toren dekke de vijandelijke lans: of dit zal zeker wezen door de goden?
- Want voorwaar van de goden-zelf is eene ingenomen stad verlaten.
DE REI
e
2 GANG

Nimmer in mijn levens-tijd en verlate déze der goden vergadering, noch zie ik
lansen-bestormd deze stad, en het leger haar aantastend door vuur van den vijand.
ETEOKLES

En denk me, de goden aanroepend, niet het slechte: want de gehoorzaamheid is
van 't welslagen moeder en red-vrouw: aldus luidt de rede.
DE REI
e
2 TEGEN-GANG

Zoo is het: maar der godheid is eene kracht nog hooger: en vaak, in de ongelukken,
beurt ze den hulpelooze, zelfs in de lastige ellende, tot boven de
over-de-oogen-hangende wolken op.
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ETEOKLES

Der mannen hoort het, bloed-offers en orakelen aan de goden op te dragen, van
de strijders om-drongen: u echter, integendeel, te zwijgen, en te blijven binnen de
huizen.
DE REI
e
3 GANG

Door de goden: eene stad bewonen we van staal, en der vijanden drukte weert de
toren. Om wat kan u verontwaardiging ergeren?
ETEOKLES

Voorwaar ik ontzeg u niet der goden te eeren het geslacht; maar, opdat ge de
burgers niet lafhartig maken en zoudt, blijf vredig, en wees niet over-bang.
DE REI
e
3 TEGEN-GANG

Een nieuw gedruis hoorend, onder eene schrik-volle vrees, in deze versterking,
hoog-waard verblijf, ben ik gekomen.
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ETEOKLES

En nu, zoo ge van stervenden en gekwetsten verneemt, en grijpt niet haastiglijk
naar tranen; want Ares graast in die slachterij van stervelingen.
DE REI

En toch, ik hoor ja der paarden gehinnik.
ETEOKLES

Nu, hoorend, hoor het niet te zichtbaar
DE REI

De stad steent tot in der aarde, als omsingelend...
ETEOKLES

Voorwaar, het volstaat dat ik omtrent deze zaken raad schaffe.
DE REI

Ik vrees, en 't gedreun aan de poorten groeit.
ETEOKLES

- Geen stilte? en zult ge dit aangaande niet ophouden te spreken dóor de stad?
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DE REI

o Hoog-raad, en verraad onze torens niet!
ETEOKLES

En zult ge, in de verdelging, die niet zwijgend verdragen?
DE REI

Goden der stad, dat ik de slavernij niet en ontmoete!
ETEOKLES

Gij-zelf verslaaft én u én de gansche stad.
DE REI

O Al-machtige Zeus, wend ten vijande uwe spies.
ETEOKLES

o Zeus, welk een geslacht van vrouwen kunt ge aanschouwen!
DE REI

Rampzalige, hóe de mannen, wierd ingenomen hunne stad!
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ETEOKLES

Spreekt ge nóg onheil, rakend aan de gode-beelden?
DE REI

... Want, door harteloosheid, haakt de schrik mijne tong vast.
ETEOKLES

Indien ge, ik het vragend, me eens toestond een eindgunst?
DE REI

Spreek ten spoedigst, en spoedig zal ik weten.
ETEOKLES

Zwijg dan, o ongelukkige: en verschrik geen vrienden.
DE REI

Ik zwijg: met anderen zal 'k lijden 't noodlots-vonnis.
ETEOKLES

Dit woord, in plaats van géne, verkies ik van u. En ja, buiten dit, verwijderd zijnde
van de gode-beelden vraag het bétere: dat méde-strijders wezen de goden;
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en, gehoord hebbende mijne beden, hef gij daarna een geroep, heilig, weldadig
aan: Helleensch gebruik der offer-behoorende kreten, bevrediging voor de vrienden,
ontbindend vijandigen schrik.
Ik dan, tot de lande-hoedende goden, én veld-bewoners én ter openbare-plaats
over-zichters, en tot de Dirkê-bronnen, en tot de wateren van den Ismenos spreek
ik, en - góed de voor-vallen, en de stad gered - met schapen bebloedend de heerden
der goden, ossenslachtend den goden, zoo doe ik belofte: wij zullen brand-offeren
tropeeën en der vijanden kleederen, de buit kroonen, lansen-gekaapt, in de zuivere
Huizen.
Bid aldus, zonder plezier-in-klagen, de goden, en zonder onnoodig en wild zuchten,
want niet meerder en ontvlucht ge er het lots-besluit om.
- En ik, eparchen zes, met mij zevende, tegenstrevers voor de vijanden, naar
groote wijze, aan der zevenpoorten uitweg plaats ik, er heen-gaande vóor
nieuwsbrengers haastig, en golfsnel loopende woorden, óm-gaan en branden,
gewoonte-wijs.
DE REI
e
1 GANG

Ik denk er om; maar, in schrik, zal niet slapen mijn hart; en de ziele-lijkende zorgen
stoken den angst om het muren-omringende volk: zóo, om een slang ten neste
onheil-inbrengend, voor haren zoon vreest een ganschsidderende duif.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

755
Want naar de torens, gansch-volkig, al-samen, komen zij nader. Wat zal ik
geworden?
En dan, op de alom-begooide burgers smijten zij keien, puntig...
- Op alle wijze, Zeus-geborene goden, verlost de stad en het leger,
Kadmos-geboren.
e

1

TEGEN-GANG

En welke streek zult ge in ruil nemen, beter dan deze aarde, den vijand overgelaten
dit diep-grondig land, en 't water van Dirkê, de meest-voedende der dranken, van
alle die zenden Poseidôn de aarde-omdrager en Têthuskinderen?
- En hiertoe, o stede-hoedende goden, bij die búiten de torens het
mannen-vernielende wapenen-neêrsmijtende onheil ingooiend, vergroot de glorie
van de burgers, en verblijft der stad geleiders, en wel-gezetenen door de
scherp-gillende smeek-gebeden.
e

2

GANG
1)

Want meêlijden-waard ware een stad zóo Ogugiaansch , in Aides voort-gestuwd,
der lans slaafsche jacht, in kneedbare asch, door een man uit Achaïe geboeid,
verwoest smadelijk; - en, onderworpene, meêgevoerd, oh, oh! jonge en oude, als
paarden bij de haar-vlechten, verscheurd de vrouwe-kleêren!

1)

Heel oud; uit de dagen van Ogugês, koning in Attika.
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- En de leêg-wordende stad loeit, de buit verloren bij het gehuil!
Voorwaar, zware lots-beschikkingen vrees ik op voorhand...
e

2

TEGEN-GANG

En weenens-waard bij nog zuiver-zedige (meisjes), vóor den groen-plukkenden
echt te wisselen hunne huizen tegen een hatelijken weg! - Wat? want den
bezwekenen, zet ik vooruit, gaat het beter dan aan deze.
- Want vele kwalen, als een stad is getemd, oh, oh, en ongelukken ondergaat zij:
de eene den andere voortstuwt, vermoordt, en sticht brand: van rook is beschilderd
de stad, ganschelijk.
- Verwoed blaast de volken-verwinner, bezoedelend de vroomheid: Ares!
e

3

GANG

En ingewand-gerommeldommel wassend in de stad: en náar de stad, een omsluiting
van torens!
En dan, door den man wordt de man lansen-vermoord; - en 't blaten bloedig, der
aan-de-borst-liggenden, pas-geborenen die sidderen; - en de schakingen, der
vluchten bloed-genooten!
- En de dragende ontmoet den dragenden, en de ontlaste den ontlasten roept,
een samen-deeler verlangend te hebben, noch minder, noch even-veel hebben
willend...
Wáar, uit zulks, vindt de rede haar beeld?
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e

3

TEGEN-GANG

En allerhande vrucht, ter aarde gevallen, bedroeft, dáar-gevonden; en bitter is de
aanblik der huishoudster; vele saêm-getast zijn der aarde gaven, in nietig golfgehuil
meêgedragen.
- En dienst-maagden, nieuwelijk-ongelukkig, jong, onderworpen in het bed,
krijg-gekaapt van een man, lot-begenadigd, lots-deel van een sterkeren vijand...
- De hoop is dat nachtelijk einde moog komen, der al-tranige pijnen bevrijdster...
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[Aantekeningen]
*

Aantekeningen
Bij de lyrische poëzie opgenomen in deel I
Algemene aantekening
In de volgende bladzijden wordt van de verzenbundels en de afzonderlijke gedichten
in de eerste plaats medegedeeld, voorzover dit mogelijk is, wanneer ze zijn
geschreven en wanneer en waar ze werden gepubliceerd. Alle bekende handschriften
worden vermeld. Afwijkende lezingen in handschrift of tijdschriftpublicatie worden
genoteerd, voorzover ze tot het verstaan of als poëtische variant belangrijk zijn te
achten; dat kan een geheel gewijzigde versregel betreffen, maar ook een enkel
leesteken. De keuze daarvan is uitteraard subiectief, maar conscientieus overwogen.
Een philologisch-volledige vermelding der varianten, die bijv. ook de verschillen in
accentstreepjes, welke veelvoudig wisselen, moest omvatten, zou de aantekeningen
voor het overgrote deel der lezers en poëzie-minnaars ongenietbaar maken. Ze zou
bovendien onmatig grote plaatsruimte vereisen. Wie zulk materiaal verlangt, vindt
trouwens alle nodige vindplaatsen hier genoteerd.
Van verscheidene gedichten is de ontstaansgeschiedenis te volgen in een soms
uitgebreide reeks van staten, gevonden in de zakboekjes van de dichter, vanaf het
jaar 1912. In een aantal belangwekkende gevallen worden alle staten van een
bepaald gedicht bij de aantekeningen op dat gedicht gepubliceerd; in de andere
gevallen wordt hun bestaan vermeld.
Van de in dit deel voor het eerst gepubliceerde fragmenten wordt de vindplaats
vermeld en, waar dit mogelijk bleek, het verband aangegeven met het gebundelde
werk.

*

verzorgd door Prof. Dr P. Minderaa.
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Taalkundige verklaringen blijven beperkt tot datgene, wat voor het verstaan van de
tekst door Belgische en Nederlandse lezers gewenst leek. Waar ze voorkomen,
staan ze in een nieuwe alinea na de varianten.
Evenals in de aantekeningen bij het proza, onthoudt de bewerker zich van
persoonlijke waarde-bepalingen en citeert hij ook geen beschouwingen van anderen.
De helaas vrij spaarzame mededelingen, die Van de Woestijne zelf in gepubliceerde
opstellen, in interviews of brieven deed over afzonderlijke gedichten of over de
samenstelling der bundels, worden echter gaarne aan de lezers doorgegeven.
Eveneens wordt gewezen op parallellen van bepaalde gedichten, in het overig werk
van de schrijver voorkomend.
blz. 7: Het Vaderhuis werd de eerste maal te Gent in 1903 door Jul. de Praetere op
de handpers gedrukt in 20 exemplaren op Japans en 100 exemplaren op Hollands
van Gelder, alle genummerd. Deze uitgave, in de handel gebracht door L.J. Veen
te Amsterdam, is zeer zeldzaam geworden. Het Vaderhuis werd herdrukt in Verzen,
e

uitgegeven door Van Dishoeck in 1905, 2 druk 1914, daarna als Lyriek I in 1928.
In een brief aan Dr N.J. Beversen (1 Oct. 1903) typeert de dichter de bundel als ‘het
boek van mijn poëtische ontroeringen, toen ik nog onder het ouderlijk dak woonde’.
Bijna alle opgenomen verzen vond ik terug in tijdschriften in de periode 1897-1903;
de data van het ontstaan der afzonderlijke gedichten is zelden nog te bepalen. De
varianten tussen de tijdschrift- en bundeluitgave zijn gering. Tot de gedichten uit
deze periode moeten zeker ook gerekend worden ‘Vlaanderen, o welig huis’ (zie I
blz. 173) en het sonnet ‘O God, ik heb den geur der vlieren om me henen’ (I, 667).

blz. 11: Wijding aan mijn Vader.
de

Karel van de Woestijne verloor op twaalfjarige leeftijd zijn vader, de 9 September
1890. Dit gedicht is stellig van later datum. In zijn poëzie herdenkt hij zijn vader
betrekkelijk zelden (I, 70, 76, 595).
In het jeugdproza vindt men een zeer gevoelige impressie van de smart over dit
sterven in ‘Droomen’ (II, 941). Herinnerin-
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gen aan de vader uit de vroege jeugd in ‘Paidia’ (II, 700 en volg.). Merkwaardige
reminescenties aan ‘Wijding’ (vs. 4!) vindt men in het verhaal uit de
Duizend-en-een-dag-serie’ ‘De Onwelvoegelijke vreugde’ (II, 883).
blz. 15: Voorzang.
Dit gedicht verscheen eerst in Van-Nu-en-Straks, Juli 1900. Afgezien van een
enkel leesteken bevat V.N.e.S. slechts de opvallende variant in vs. 5: van mijne
moeder die jong stierf, en aan het waren...
blz. 19: 'k Ben eenzaam-droef... Eerst in Tweem. Tijdschr. 1900, I, blz. 105.
blz. 20: Wie weet en zal mijn liefde... Eerst in Tw. T. 1900, I, blz. 106; varianten
slechts enkele accenten.
blz. 21: Hoe zal mijn woord... Eerst in Tw. T. 1900, I, blz. 107. vs 13 torve, geliefd
adi. in eerste bundels, waarsch. naar Lat. torvus. De betekenis maakte V.d.W.
e

e

duidelijk door in de 2 uitgave van ‘Christophorus’ het vijfmaal in de 1 uitgave
voorkomende torve te vervangen, vier maal door norsch, een maal door woest.
blz. 22: Gij zijt de goede vrouw... Eerst in Tw. T. 1900, I, blz 108 vs 2: zomerpracht.
blz. 23: Kom, laat ons gaan... Eerst in V.N. e. Str., Dec., 1897, daarna Tw. T.
1900, I, blz. 109. V.N. e. Str., vs 7: verre tochten, vs 8: troostend als een
goden-schoot, vs 11: vóor mijn zijn (zo ook Tw. T.), vs 13: in d'adem, vs 13: ter vlije
rust. Verder enige naamv.-uitg. (de Dood, vs 5 en 6) en hoofdletters.
blz. 24: Herinneringen zingen... Eerst in Tw.T. 1900, I, blz 110; slechts
accent-verschillen.
blz. 25: Thans is het uur... Eerst in Tw. T. 1900 I, blz. 111. vs 10: slaap-stille. Vóór
vs 12: - blz. 29: De luchten hangen... Eerst in V.N. e. Str. Febr. 1897, titel ‘Moe Lied’, vs
9: was om, vs 14: bruischende. vs 14: buischen = slaan, ook v.d. stormwind: woeden.
blz. 30: Ziekte, oude Troosteres. Eerst Tw. T. 1901, I, blz. 417, slechts
accentverschillen.
blz. 31: Koorts-deun. In deze versie eerst Tw.T. 1901, I, blz. 418; slechts een
enkel accentverschil. Een andere versie verscheen
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o

in Ontwaking I (1896), n 4, onder de titel ‘Beeld-liedeken’. Zie I, 820.
blz. 32: Gezichten mijner dood... Eerst in Tw. T. 1901, I, blz. 419. vs 17: 't zoete
wijzen van uw goelijk-wijzen raad.
blz. 33 en volg. Venus en Adonis. Eerst in Tw. T. 1899, II, blz. 377 en volg.;
ondertitel: ‘Interludus’.
blz. 35, vs 1: stil-verlucht, vs 4: o vrouw, als, vs 12: smachtendzachte, vs 15: Was
het waan?
blz. 37, vs 8: lauwe zoden. Overigens slechts enkele accenten.
blz. 45: Ik zal u niet beminnen. Eerst in Vl. School, 1900, blz. 277, titel ‘Lied’.
blz. 46: Als, bij moe-tanend... Eerst, met geringe varianten in Alvoorder I, 1900,
blz. 6.
blz. 49: October draagt in vree... Eerst in XX Eeuw, 1902, II, blz. 441, enkele
varianten in leestekens.
blz. 50: Wees niet de schroom'ge... Eerst XX. E. 1902, II, blz. 442. vs 13: En (voor
Want); enige leestekens en accenten.
blz. 51: Gij kunt niet wijken... Eerst XX. E. 1902, II, blz. 444. vs 8: traan aan traan
tussen komma's.
blz. 52: Gij zult me niet meer kennen... Eerst XX. E. 1902, II, blz. 445. In een brief
aan de Bom schrijft V.d.W., dat het gedicht ontstond, toen hij in de barre
October-herfst van 1901 drie dagen vertoefde in Oost-Duinkerke. In de XX. E. staat
op zes plaatsen een extra gedachte-streepje.
blz. 53, vs 8: herdenkens-teêr.
blz. 54: Ik hoor de nacht... Eerst XX. E. 1902, II, blz. 443. vs 11: uw oog, vs 16:
'k u môet beminnen.
blz. 55: Het weze dan... Eerst XX. E. 1902, II, 447. Enige accenten verschillen.
blz. 56: Wat deert me... Eerst XX. E. 1902, II, blz. 448. vs 7: langs een liefde-laan
tussen komma's, vs 10: blij gelooven. Enige gedachte-streepjes.
blz. 59: De Moeder en de Zoon. Eerst in V.N. e. Str., Sept. 1901.
blz. 60: vs 8: mijn onsterflijkheid, vs 10: de' uwe.
blz. 65: De oude getouwen. Eerst Tw. T., 1901, I, blz. 420.
blz. 66/67: Keer niet uw oog. Eerst Tw. T. 1901, I, blz. 421, een paar
accent-verschillen.
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blz. 68: Zegen deze' avond... Eerst in V.N. e. Str. Juli 1900. Daarna Tw. T. 1901, I,
blz. 422. In Tw. T. overal U en Uwe (hoofdletters), zo ook vs 15: Ge. Verder een
paar accenten. Over de geschiedenis van dit gedicht schrijft V.d.W. in zijn litteraire
kroniek in ‘Vlaanderen’, 1904 (II, blz. 514), als hij handelt over het woord-beeld als
poëzie-wekker. De woorden ‘Zegen deze avond, God’ had hij, zonder naspeurbare
aanleiding op een Zondagmorgen tussen de lippen. Ze bleven hem bij, waren
geworden ‘een blik-punt in mijne hersenen’. Na drie jaar doemen ze weer op en
brengen hem ‘zonder de minste moeite, als een gevoelig automatisme haast’ tot
het onderhavig gedicht. Daar de eerste publicatie was in Juli 1900, moet men voor
de conceptie teruggaan tot 1897.
vs. 21: torve = nors (zie aantek. bij blz. 21, vs. 13).
blz. 69: Er gaat een goede beedlaar... Eerst in Alvoorder 1900, I, blz. 6, daarna
Tw. T. 1901, I, blz. 423.
blz. 70: Goedheid, goedheid... Eerst Tw. T. 1901, I, blz. 424, enige accenten
verschillen.
blz. 71: Ik weet niet wat ik heb gedaan... Eerst Tw. T. 1901, I, blz. 425.
blz. 72: Wij zullen blijde zijn... Eerst Tw. T. 1901, I, blz. 426.
blz. 75 en volg.: Thanatos en de Vreemdeling. Eerst Tw. T. 1900, II, blz. 240. Een
paar accent-verschillen, enige malen een samengesteld woord zonder
tussenstreepje, achter vs 10, blz. 80 een vraagteken; blz. 76, vs 16: in 't hart tussen
komma's. V.d.W. heeft zelf dit gedicht aangewezen als de sleutel tot 't verstaan van
de bundel. Aan Dr N.J. Beversen schreef hij (1 Oct. 1903): ‘lees eerst en vooral het
eindstuk van het boek, zijnde “Thanatos en de Vreemdeling”; lees het naar den
“letterlijken”, niet “overdrachtelijken” zin der woorden en der beelden, en begin
daarna eerst met den eigenlijken aanvang; het zal u veel in den bundel, als u hem
ernstig lezen wilt, verduidelijken.’

blz. 83: De Boom-gaard der Vogelen en der Vruchten.
Deze bundel is nooit afzonderlijk uitgegeven, maar vormde het tweede gedeelte
e

e

e

van Verzen, 1 druk 1905, 2 druk 1914, 3 dr. als Lyriek I, 1928. (uitg. V. Dishoeck).
V.d.W. noemde deze bundel: het boek zijner verloving, van zijn verblijf te St.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

764
Martens Latem en van de eerste huwelijkstijd. Hij had zich in de lente van 1899 te
Latem gevestigd; na zijn huwelijk (13 Febr. 1904), woonde hij ± 15 maanden in
Gent-St. Amandsberg, waar zijn vrouw na de geboorte van Paul v.d.W. ernstig ziek
lag. Toen zij herstellende was, keerde het gezin naar Latem terug. Bij deze
biografische achtergronden bedenke men, dat de dichter zijn lyriek steeds een
zinnebeeldige biografie heeft genoemd! Hoewel de tijd, te St. Amandsberg
doorgebracht, rijk aan zorgen was, is de letterkundige productie groot geweest; in
een brief aan Lod. Ontrop leest men: ‘poëzie is voor mij geworden als een springende
bron waaruit ik drink en drink’.
Enige gedichten uit deze bundel zijn zeker van ouder datum; een tweetal komt
immers reeds voor in de XX Eeuw, 1902 (zie blz. 133 en 137). Omgekeerd werd
een tweetal, in 1903 en 1904 reeds in tijdschriften geplaatst, eerst in De Gulden
Schaduw gebundeld, het fragment ‘Wijsheid’ en ‘De morgen was in stralen niet
ontloken’ (I, 269 en 294).
blz. 87: Gij spraakt: ‘En slaak uw vreugd... Eerst N. Gids XX, Dec. blz. 212, titel
‘De Toorts’. Alleen enige varianten in leestekens en accenten.
blz. 91: Gekomen met een zoeten mond. Eerst in Gr. Ned. 1903, II, blz. 269, titel
‘Twee Liederen I’.
blz. 92: Ik was een goeden zoon gelijk. Eerst in Vlaand. I, 1903, blz. 302, titel
‘Ernstige Liederen III’.
blz. 94: De vrouwen die ik heb gekend. Eerst in Vl. I, 1903, blz. 302, titel ‘Ernstige
Liederen II’.
blz. 95: Geluk, zoo zedig... Eerst Vl. I, 1903, blz. 301, titel ‘Ernstige Liederen I’.
vs 9: allerjongste'.
blz. 96: Als zwaalwen... Eerst in Nieuwe Arbeid II, 1904, blz. 19, titel ‘Lied’. Hier
waren blijkbaar fouten ingeslopen: vs 4: vinken-woed, vs: 12: noest stoeten, vs 15:
cier'gen loog. Verder vs 23: voor s' zons, vs 31: rooden, vs 32: sluit uw zwaar oog.
blz. 101: De jongste Sater. Eerst in Vl. I, 1903, blz. 308-312. vs 13: Ik heb naar
eigen beeld hier elke kruin gesneden; vs 23: Zorg en Rust.
blz. 102, vs 2: andre, vs 12: Zee.
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blz. 103, vs 11: vroeger, vs 12: zonden, vs 14, 16, 17 en 19: had.
blz. 104, vs 1: Mijn hart, vs 16: vreeze; deze lezing is hersteld (in de bundel:
vreezes). Naast dit gedicht legge men ‘Verzwegen Verhaal’ uit ‘Afwijkingen’. In een
interview met André de Ridder vertelt V.d.W. een droom, de oorsprong van het
gedicht; hij bevond zich met Van Deyssel aan de zoom van een bos en ziet daar
een klein, ziek saterken, dat wegvlucht. Een paar dagen later komen ze weer aan
de zoom van dat woud en bemerken er een foorkramerswagen. Een oud man vraagt
hen te komen zien naar zijn ziek zoontje, dat hetzelfde saterken blijkt te zijn. Er volgt
dan: ‘Die droom was zoo impressionant, zoo eigenaardig, dat ik besloot er een
prozastuk van te maken, maar dat gelukte niet’... ‘Toen is er me een vers in den
kop komen zingen... en stilletjes aan heb ik een gedicht gemaakt, waarin ik dat klein
saterken heb genomen als het symbool van een dilettant-artiest, van den artiest
“tour-d'ivoire”, die toch het groote van het leven zou gevoelen...’ (André de Ridder:
Onze Schrijvers, Baarn 1909, blz. 90).
blz. 107: Liefdezang. Eerst in Vl. I, 1903, blz. 13.
blz. 108, vs 14: pelle = vlies.
blz. 113: De Voor-Spelling. Eerst in Vl. I, 1903, blz. 304, titel ‘Stille Gesprekken
I’. vs 3: dóode god, vs 5: Ik voel den stormwind; telke morgen; in de bundel werd
dit: telken morgen, waarmee de zin een onderwerp mist. Aangenomen is voor deze
uitgave, dat telke reeds stond voor elke en die vorm is thans gekozen.
blz. 114, vs 2: door 't drooge en zwoele land dat blijder woelen kent? vs 8: en blijf,
al hopen onbegonnen, vs 10: En 't weze dan.
blz. 117: Dit is het huis... Eerst in Vl. II, 1904, blz. 557, titel ‘Liefdezangen I’.
blz. 118: Gij hebt het duistre hart... Eerst Vl. II, 1904, blz. 558, titel ‘Liefdezangen
II’; vs 12: mijn venster glijdt. vs 9: torve = norse.
blz. 119: Geduldig als een dag... Eerst in Vl. II, 1904, blz. 559, titel ‘Liefdezangen
III’. vs 3: t'elk.
e

blz. 120: Uw mond en lijkt... Eerst Vl. III, 1905, blz. 404. vs 3: draal'ge, de 2 druk
v.d. bundel had drale; vs 9: zwartre.
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blz. 121: Ik ben van u... Eerst Vl. II, 1904, blz 561, titel ‘Liefdezangen V’. vs 1: 'k
Ben, vs 5: zonne-wondre waken.
blz. 122: Ik heb u niet dan in mijn hart... Eerst Vl. II, 1904, blz. 560, titel
‘Liefdezangen IV’.
blz. 123, vs 6: kinderen zijn.
blz. 124: Wat ben ik, dan een vogel... Eerst XX. E. 1903, II, blz. 341. vs 6: Ben ik
niet droef?
blz. 125: Wat is het goed aan 't hart... Eerst XX. E. 1903, II, blz. 340, daarna Vl.
II, 104, blz. 563, titel ‘Twee Idyllische Gedichten II’. XX. E., vs 3: telken, vs 13: zoo
ben ik.
blz. 126: De Bruid zegt. Eerst XX. E. 1903, II, blz. 342. vs 4: uw lippen, vs 16:
doet -!, vs 17: vreemd -; vs 20: als zwaren wijn.
blz. 129 en volg.: Hoe leven in mijn oog... Eerst XX. E. 1903, II, blz. 343, slechts
enkele varianten in accenten en gedachtestreepjes.
blz. 130, vs 21: en moet ik...
blz. 133: Hoe ben ik aan me-zelf... Eerst XX. E., 1902, III, blz. 273, varianten in
een enkele streep of accent. Verder
blz. 134: vs 11: besieren, vs 16: hebt gevaard, zo ook in de bundel.
blz. 135, vs 9: overhandsche = elkander afwisselende. Opmerkelijk is, dat deze
Leie-zang, evenals het volgende gedicht reeds in 1902 gepubliceerd is. Het is
evenwel mogelijk, dat de andere gedichten van deze cyclus uit gelijke tijd zijn, maar
langer in portefeuille bleven.
blz. 137: De dag, - zooals een zoele zoen. Eerst XX. E. 1902, III. blz. 277; slechts
enige accenten en streepjes verschillen.
blz. 139: Troost, die mijne oogen sluit... Eerst Vl. II, 1904, blz. 209-214.
blz. 141, vs 23: stervens, deze lezing, die als verschrijving is beschouwd, ook in
de bundel.
blz. 142, vs 3: wien... spiegels, vs 15: brame.
blz. 143, vs 9: oud erf, vs 19: toont me.
blz. 144, vs 4: mijn wil naar kalmen haard, vs 7: vunz'gen liefdegloed, vs 12: heilig.
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blz. 147: Epithalaam. Eerst Vl. I, 1903, blz. 306, titel ‘Stille Gesprekken II’.
Voor het a.h.w. spiraalsgewijze opstijgen der gedachte, in de beurtzang van twee
stemmen, voor V.d.W. vooral in deze bundel zo karakteristiek, vergelijke men in 't
bijzonder ‘De dubbele Nachtegaal’.
blz. 153: De rozen wegen... Eerst in Vl. II, 1904, blz. 378, titel ‘Acht Idyllische
Gedichten I’.
blz. 154: De avond, gelijk een aêm... Eerst Vl. II, 1904, blz. 379, titel ‘Acht Idyllische
Gedichten III’. vs 9: ter waan. In Vlaanderen is het gedicht in 3 strofen van 5 vs
gedrukt; minder gelukkig is de indeling in 10 + 5 vs. hier uit de bundel overgenomen.
blz. 155: Niet hij bemint... Eerst Vl. II, 1904, blz. 378, titel ‘Acht Idyllische Gedichten
II’. vs 11: zwellend. Op dit gedicht (men zie vooral strofe 2 en 3) heeft stellig de
opmerking betrekking in ‘Beeld en Woord’ (Vlaand. III, 512): ‘En aldus weet ik
me-zelven een gedicht te moeten danken aan 't begieten, dat ik deed, in mijn tuintje,
van ruischende salade’.
vs. 7: rusch = zode, laag kruid.
blz. 156: Gelukkig wie zijn drift... Eerst Vl. II, 1904, blz. 380, titel ‘Acht Idyllische
Gedichten IV’. In een brief aan de Bom van Mei 1904, kort na zijn huwelijk dus,
neemt V.d.W. dit gedicht op, als een bewijs van ‘acht dagen dicht-crisis’.
blz. 157: Maar neen, o smale smaad... Eerst in Vl. II, 1904, blz. 380, titel ‘Acht
Idyllische Gedichten V’. vs 9: veezlen, vs 18: lippe blonk. Dit is stellig de juiste lezing.
In deze uitgave is, gelijk in de bundel, blijven staan: lippen.
blz. 158: o Lampe, waar de kelk... Eerst Vl. II, 1904, blz. 381, titel ‘Acht Idyllische
Gedichten VI’. vs 11: in de oogen van de Goede. Deze lezing is belangwekkend ter
illustratie van het slot van de eerste Parabel uit ‘Janus’ in de Flandria-uitgave: ‘Gij,
Goede, weet hoe we elkander hadden kunnen beminnen...’ vgl. de Aantek. in dl. III,
blz. 995.
blz. 161 en volg.: De dubbele Nachtegaal. Eerst Vl. III, 1905, blz. 405-413.
blz. 163, vs 15: zachts.
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blz. 164, vs 24: veinz'gen.
blz. 165, vs 4: in te ziele (zetfout).
blz. 166, vs 3: schelven, vs 14: onze oogen, vs 15: ten pruime-zwaren gaard.
blz. 167, vs 7: of den wind (zetfout), vs 15: den schuwen.
blz. 168, vs 16: weeken, vs 18: strakken.
blz. 169, vs 2: ze kan de dolik uit de wuiv'ge vlassen keuren, l. vs: Hij weet de
rust.
blz. 170, vs 8: lee-boom, vs 9: tarwen-rijk, vs 17: en wenscht.
Taalk. verklaring: blz 164, vs 2: bollen, bolders, nl. bij het bolspel, een werpspel
met houten schijven; vs 17: neiën = hinniken; blz. 166 vs 25: torve = nors; blz. 167
vs 4: verbakelen = verbranden, vs 7: bijzelt = wiegt; laatste vs.: zulle = drempel; blz
168, vs 20: deluw = bleek, vaal.
Aan De dubbele Nachtegaal heeft V.d.W. lang en intens gewerkt; hij spreekt
daarover in verscheidene brieven aan de Bom van October 1904 tot Juli 1905, soms
raillerend, soms in ernst, bijv.: ‘'t Zal anders een goed gedicht zijn, een belachelijk
goed gedicht - maar nog al moeilijk om door den strot te krijgen, en zoo dubbelzinnig,
dat ik er voor huiver...’ Meer daarover in mijn ‘K.v.d. Woestijne’ I, blz. 250; men
vergelijke ook bij de levensbeschouwing, die uit het gedicht spreekt, aanhalingen
uit brieven o.l. blz. 246/247.
blz. 173: Vlaanderen, o welig huis... Eerst in Vl. 1904, II, blz. 562, titel ‘Twee
Idyllische Gedichten I’. Deze publicatie verschilt van die der bundels alleen in het
gebruik van deeltekens. Maar in ‘De Arbeid’ werd reeds in de Jaargang 1899-1900
een oudere versie gepubliceerd, die ook opgenomen werd in het ‘Derde Jaarboek
van de Scalden’ Antwerpen 1899. Deze lezing, die aanmerkelijk afwijkt volgt hier in
haar geheel:
Vlaanderen, o welig huis waar we zijn als genooden
aan rijke taaflen! - daar nu gloeiend zijn de weien
van zomer-granen, die hun gele meren breien
naar 't malven Oosten en 't vaag dagerade-rooden,
terwijl de morge' ontwaakt ter hemel en ter Leie; wie kan u weten en in 't hart zich niet verblijen,
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niet danken om uw dagen mild als zegen-goden,
gelijk een beedlaar dankt om versche koren-brooden?...
O Moeder Vlaanderen, vrouw met vruchten-zware handen,
naakt in uw wijd-gebreide paarse en gele wade
en in uw haar met diademen dauw beladen,
- Vlaanderen, wie weet u, en de zomer-dageraden,
en voelt geen vroege zon door zijne leden branden
lijk deze morgen door de veie Leie-landen.

blz. 174: Neen, ik en fale niet... Eerst in Vl. II, 1904, blz. 382, titel ‘Acht Idyllische
Gedichten VII’. vs 9: met uwe witte, zoals het in deze uitg. hersteld is (boekuitg.
heeft uw), vs 15: o mijne vrouw, vs 17: ter Deemoed.
blz. 175: o Vrouwen-leed... Eerst in Vl. III, 1905, blz. 129. Het is daar gedateerd:
2 Januari 1905, d.w.z. op de geboortedag van Paul v.d. Woestijne. vs 1: vrouwe-leed,
vs 3: schaamt', vs 7: wijl ge om.
blz. 176: Wanneer ik sterven zal... Eerst XX. E. 1902, III, blz. 279, daarna Vl. II,
1904, blz. 382, titel ‘Acht Idyllische Gedichten VIII’. Varianten slechts in enkele
accenten. In de XX. Eeuw zette de dichter onder het laatste vs 6 gedachtestreepjes.
Dit gedicht is het eigenlijke slotstuk van de Boomgaard, duidelijk als tegenhanger
bedoeld van ‘Thanatos en de Vreemdeling’. De volgende twee ‘Epigrammatische
Gedichten’ waren gelegenheids-gedichten, hier als bijvoegsel opgenomen.
blz. 179: Hang gîj, met uwe hande'... Eerst in Vl. II, 1904, blz. 564, vs 9: ze en
rimpelt. Dit gedicht, geschreven voor de 25ste verjaardag van Mevr. Nora de Bom,
liet V.d.W. op een groot vel mooi papier drukken.
blz. 180: Een dubbel-loot'ge beuk. Eerst in Vl. II, 1904, blz. 565. Geen varianten.
Het gedicht is voor de 50ste verjaardag van Victor de la Montagne geschreven en
is een zeer sprekend getuigenis van hun verbondenheid. Men vergelijke de
‘Gedenkenis’ gewijd aan de la Montagne in De Schroef lijn II, 104.
Tot de gedichten uit de tijd van de ‘Boomgaard’ behoren ook ‘Wijsheid’ (I, 269)
en ‘De morgen was in stralen niet
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ontloken’ (I, 294), men vgl. de aantek. bij die gedichten.

blz. 183: De Gulden Schaduw.
De eerste druk van deze bundel is van 1910, bij van Dishoeck, de herdruk van 1928,
als ‘Lyriek II’. De eerste druk bevatte na het voorspel ‘Het Gedicht’, drie cycli, nl: De
Rei der Maanden, Het Huis van den Dichter (vier groepen) en Poëmata (drie
groepen). In Lyriek II werden de Poëmata niet opgenomen. Ze zijn hier op hun oude
plaats gesteld, omdat ze, zij 't ten dele in epische inkleding, ongetwijfeld tot de lyriek
te rekenen zijn. Een belangrijk gedeelte van De Gulden Schaduw is nog te Latem
geschreven, waarheen V.d.W. in de lente van 1905 was teruggekeerd en dat hij
verliet voor Elsene in October 1906, toen hij correspondent was geworden van de
N. Rott. Courant.

blz. 185: Het Gedicht.
Deze cyclus van 5 sonnetten is, wederom, een innerlijke samenspraak, hier tussen
het denkend-raisonnerende en het onmiddellijk levende in de eigen ziel. De
tweespraak van de positieve stem (de dichter) en de negatieve (de gedachte) loopt
uit op de belijdenis van overgave aan God, gelijk in de te Latem geschreven
Christophoros. Dat hij deze cyclus als inleiding plaatste van de bundel moet wel
aanduiden, dat hij het in die bundel lyrisch-symbolisch uitgebeelde leven in laatste
instantie onder deze figuur wenst beschouwd te zien. De cyclus stond in zijn geheel
in Elsevier, 1909, de drie eerste sonnetten las men reeds in 1906 in de XXste Eeuw;
waarschijnlijk zijn de laatste twee later toegevoegd.
blz. 187: Mijn hand, der spâ verzwaard... handschr. in het Mus. v. Vl. Letterk.
Antwerpen. Eerste publicatie XX. E. 1906, II blz. 42, daarna Elsev. 1909, II, 330. vs
8: hschr. en XX. E. dagen-taak, vs 10 idem: en sterft de monkel om mijn mond, vs
11 idem: noch zwijmlen aan de deur de trouwe dorpel-wachten, Els.: noch neigt ter
droomen 't hoofd, die me op de peluw wachten, vs 13: XX. E. en hschr.: 'k herbreke
zonne en wind, 'k herlijde daad en tijd, vs 14 idem: 'k herleve duizend-maal, Els.: 'k
herleve vromer schoon...
blz. 188: Ik ben de trage lei... handschr. Mus. v. Vl. Lett., eerst
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gepubl. XX. E., 1906, II, 43, daarna Els. 1909, II, 331. In Elsevier geen varianten.
In het hschr. staat 't gehele gedicht tussen aanhalingstekens. Handschr. en XX. E.
vs 4: vergeefs om vree mijn even-beeld aanstaren, vs 7: de oude ponte, vs 10: in
duistrend goud, vs 11: bonkende avonds, vs 12, handschr. en 1ste druk: hanker
e

leed, XX. E. en 2 druk: hunkrend, vs 13, handschr.: uit de êelste meren, vs 14,
handschr. en XX. E.: dan op mijn dunnen moeder-mond; enige streepjes en accenten.
blz. 189: Geen zomer-schaâuwe... handschr. Mus. v. Vl. Lett., eerst gepubl. XX.
E., 1906, II, 44, daarna Els. 1909, II, 332. In Els. een enkele accent-variant. Hschr.
en XX. E. vs 1: lijk 't beeld, vs 2: ront en roer'ge schaûwen maalt, vs 6: over de
boome' en voel 'k geen lénte er druilend ijlen, vs 7: gezôende dorst en moe van
eigen peilen, vs 11, handschr.: in blijden waan, XX. E.: in vreugde-waan, vs 13: XX.
E. deemstring, vs 14 hschr. en XX. E.: gelijk een schoone vraag.
blz. 190: O Gij, die 'k met de bittre... Eerst Els. 1909, II, blz. 333. vs 2: met pijnen,
vs 5: zal blind uw gladde ruit, vs 12: hebb' gehoopt, vs 14: de kreis.
blz. 191: Hij die den druivelaar... Eerst Els. 1909, II, 334; een handschr. is in bezit
van pastoor Joris Eeckhout. Els., vs 4: hij, vs 7: bibbelende (zetfout), vs 14: naar
pijnelijkren groei; handsch.: naar pijnlijk was. In de bundels: maar pijnlijk was. Naar
is nu hersteld.
blz. 195: Een vrome, koper-schoone woon... Eerst in Gr. Nederl. 1909, II, blz.
452, titel ‘Verzen bij den aanvang der Lente IV’. vs 10: stil, vs 12: hunkre (eerste
druk: hankre), vs 16: uw hoofd is zwart, vs 18: schaâuw.

blz. 197: De Rei der Maanden.
Verscheidene van deze 12 gedichten werden twee maal in een tijdschrift geplaatst;
van drie bewaart prof. P.v.d. Woestijne een handschrift. Enige gedichten waren
o

oorspronkelijk wel niet voor een cyclus als deze bestemd, (n XII heet in handschr.
‘Het geslachte Zwijn’). In 1906 was er in ieder geval een plan voor de cyclus, daar
V.d.W. aan v. Dishoeck aanbood ze tezamen als een soort almanak of ‘Jaarboek
der ziel’ uit te geven. (Zie mijn
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K.v.d.W. I, 317). Zoals men bij de afzonderlijke gedichten zien zal, werden ze eerst
als onderdelen van verschillende reeksen gepubliceerd.
blz. 199: Ik bind u binnen 't Woord... handschr. P.v.d.W., Gr. Ned. 1910, I, 161,
titel ‘Het Jaar’. Handschr. vs 11: haar val, vs 12: denkend smaken (zo ook Gr. N.),
vs 14: Uw zijn geleend. Gr. Ned. en 2de druk bundel, vs 9: Mate en het Getal; zo
ook hier, 1ste druk mate, getal.
blz. 200: 'Lijk de onderzeesche stroomen... Eerst in Nieuw Leven, Dec. 1909, blz.
343, titel: December (!), daarna Gr. Ned. 1910, I, blz. 157, titel ‘Januari’. Varianten
uit Gr. Ned.: vs 12: waar 'k mijn gelaat, vs 13: weet, (zonder streepje).
blz. 202: Al staat der zolen... Eerst Gr. Ned. 1910, I, blz. 159, titel ‘Februari’;
e

e

handschr. P.v.d. Woestijne. Variant handschr. vs 22: me naêrend. In. 1 en 2 druk
een paar accentverschillen.
blz. 204: Een Engel heeft... Eerst Gr. Ned. 1908, II, blz. 684, titel ‘Verzen bij den
aanvang der Lente I, de Maanden II’, vs 1: glorend aangezicht.
blz. 205: Naakt in de poort... Eerst Gr. Ned. 1908, II, blz. 685, titel ‘Verzen bij den
aanvang der Lente I, De Maanden II’. vs 9: gonz'ge lent, vs 16: ontvangens-ijver
e

e

rijën. In vs 12 is hier met de 2 druk gekozen: hunkre, 1 druk: hankre.
blz. 206: Gij die ten wagen weegt... Eerst Vlaand. IV, 1906, blz. 265, titel ‘Liederen
van Lente en Herfst IV’; daarna Gr. Ned. 1908, II, blz. 686, titel ‘Verzen bij den
aanvang der Lente I, de Maanden III’. Var. Vlaand.: vs 5: drillend-draaie schichten,
vs 8: van ijver (evenzo Gr. Ned.), vs 11: 't moe geteem van mijne liefde-dagen, vs
15: -waar 'k ligge, lam, bij lager-dikkende avond-dampen, vs 16: gelijk een
e
e
sleutelbloem, die sterft. Evenals in de 2 druk is ook hier, vs 12, hunkre (1 druk
hankre) gekozen.
blz. 207: De stille strengeling... Eerst in N. Gids, 1908, II, titel ‘De Maanden van
Zomer en Herfst I’. Slechts één accentvariant.
blz. 209: Waar 't spaarzelt van't geweld... Eerst N. Gids 1908, II, titel ‘De Maanden
van Zomer en Herfst II’.
e
blz. 210, vs 6: kluisteren, vs 7: lange daver (zo ook in 2 druk
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e

en hier, 1 druk: lage daver). Verder een enkel accent.
blz. 209, vs 1: spaarzelen = opspatten, klaveren = klauteren.
blz. 212: Gezegen mijn gezoende mond. Eerst Vl. IV, 1906, blz. 415, titel
‘Zomerverzen V’, daarna N. Gids 1908, II, titel ‘De Maanden van Zomer en Herfst
III’. Vl. vs 8: nog stijgen laat,.
blz. 213, vs 5, Vl.: van uw wil belaên. N.G. geen varianten.
blz. 214: Getaand het dag-geweld. Eerst Vl. IV, 1906, blz. 267, titel ‘Liederen van
Lente en Herfst VI’, daarna N. Gids, 1908, II, titel ‘De Maanden van Zomer en Herfst
IV’. N.G. vs 3: dadeloozen lust, vs 16: zonder peinzen, Vlaand. alleen, vs 22:
e

September, puur beminde. Enige accenten en deeltekens hier als in 2 druk.
blz. 215: October, slooper... Eerst in N. Gids, 1908, II, titel ‘De Maanden van
Zomer en Herfst V’, slechts één kommavariant, F.V. Toussaint van Boelaere vond
in een uitgave van de Régnier, die V.d.W. moet toebehoord hebben een kladje,
waarop de aanvang als volgt luidt:
October, slooper die mijn driften heeft gebogen
Uw hamer is van lood * * *
die * * * en zonder mededoogen
* * * doodt.

(vgl. F.V. v. Boelaere: Marginalia bij het leven en werk van K.v.d.W., Brussel, 1944,
blz. 150).
blz. 217: Als ge op de bangende... Eerst in Gr. Ned. 1910, I, blz. 160, titel
‘November’.
blz. 218: De ladder en de koorde..., handschr. P.v.d. Woestijne. titel ‘Het geslachte
Zwijn’, niet aangeduid als nummer ener reeks. vs 17: niets waar ik tot weer mijn
angst...’ De tweede strofe is in het handschr. met andere inkt geschreven, waarmee
ook in een dubbel, onafgemaakt ontwerp van deze strofe verbeteringen zijn
e

e

aangebracht. Tussen de in dl. I opgenomen 1 en 2 strofe, staan dus de volgende
staten van de tweede strofe:
Mijn God, ik was (gecorr. uit ‘ben’) het hoofd dat uw gena bewees;
Gespaarde droppeldauw, die, van ter zonne te staren
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Mijn God ik was het hoofd waar ge uw gena beweest.
Zij wisten 't. En ze voedden mij gelijk dit beest
dat hun begeeren voedde en dat hun lust zal slachten.
Ze voedden van hun nijd (uit ‘wrok’) mijn hankere (verbeterd uit ‘koorts mijn’) gedachte
Zij wisten dat, gespaarde dauw-drop, van ter zon
te staren, ik de zeven-kleur'ge weelde gewon.

Eerst gepubl. in ‘Europa’ 1908, I, 6, titel ‘Zangen van Herfst en Winter VI’. vs 4: het
huis is droever, vs 8: beweenen mag, vs 9: De lucht is ledig, vs 14: hornkere
gedachten (zetfout), vs 16: gaan;, vs 17 als in 't handschr.
Niet onmogelijk staat met dit Decembergedicht in verband het fragment op blz.
493 ‘Ik heb mijn jeugd gekeeld...’.

blz. 221: Het huis op de vlakte aan de rivier.
Deze titel geeft aan, dat de verzen uit deze reeks betrekking hebben op het (tweede)
verblijf te Latem. De tijdsaanduiding: Sinte Martens-Laethem, 1905-Boschvoorde,
1909 bewijst echter, dat een of meer gedichten na de eigenlijke Latem-tijd ontstonden
waarbij men in 't oog moet houden, dat de dichter in 't voorjaar en de zomer van
1909 weer geruime tijd in Latem verbleef; tussen Latem en Boschvoorde woonde
V.d.W. ook nog in de Brusselse voorstad Elsene. Omgekeerd zijn er tenminste acht
gedichten, waarvan door de tijdschriftpublicatie vast staat, dat ze gereed waren vóór
het vertrek uit Latem, nl. de vier gebundelde: ‘O Zomer, die me weer komt vinden’
(I, 255); ‘Er brandt-alwaar de laegre zonne zengt’ (I, 256); ‘Gij draagt een schoone
vlechte haar’ (I, 265), ‘Ons lust, van dubblen drift verlamd’ (I, 266) en de vier nooit
door V.d.W. gebundelde: ‘'k En wil geen ander heil...’ (I, 668); ‘Een zelfde droom...’
(I, 670); ‘Kleine Ode aan Constant Eeckels’ (I, 671) en ‘O Gij, wier vreez'ge zorg...’
(I, 674). In ‘Vlaanderen’, 1906 verscheen bovendien nog een gedicht ‘Manne-Vijver’
op naam van Hermina Schuyters, waarin waarschijnlijk een nu pas gepubliceerd
jeugdgedicht van V.d.W. is te zien (vgl. mijn K.v.d.W., blz. 327).
In het interview met André de Ridder (Onze Schrijvers II,
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Baarn, 1909) zeide V.d.W. over deze groep: ‘In De Vlakte en de Rivier zult ge den
weerklank vinden van mijn jonge, kalme leven te Laethem: zuivere sensueele poëzie,
zonder gedachtelijken achtergrond.’ Hij onderscheidde daarmee deze groep van
de volgende (zie aantek. bij ‘Het huis aan den Vijver, blz. 245).

blz. 223: De Terugkeer.
Eerst in D.W. en B. 1901, I, 73, titel ‘Uit “Genezing”’; in deze publicatie ontbreekt
de derde strophe. De titel in D.W.e.B. maakt duidelijk, dat met ‘De Terugkeer’ bedoeld
is de terugkeer van de herstellende tot het leven uit de zware ziekte, die den dichter
in Latem trof, Juni-Juli 1906. (bijzonderheden in mijn K.v.d.W. blz. 257 en volg.)
blz. 224, vs 16, D.W e.B.: die 't heil me, vs 17: staap (zetfout).
e

blz. 225, vs 20: mijn ziel bezocht; deze lezing ook in de 2 druk en hier
e

overgenomen (1 dr.: bezoekt).
blz. 226, vs 1: 't vooze brein, vs 2: slapen zwaar. Verder een enkel leesteken.
blz. 227: De stille zonne... Handschrift prof. P.v.d. Woestijne. Eerste publicatie in
Elsevier 1907, II, blz. 190, titel ‘Gedichten III, Genezing’. Merkwaardig is de variant
in Els. vs 6.: de vijver en het woud in plaats van de weiden en de Leie. Die oudere
lezing zou het gedicht naar Boschvoorde verwijzen; de toen ook reeds gekozen titel
‘Genezing’ doet het echter aansluiten bij ‘De Terugkeer’. In ieder geval heeft de
dichter éénmaal het bestaande gedicht bij een andere situatie aangepast. In Els.
nog vs 11: zware wimpers. Verder accent-verschillen.
blz. 228: In 't bosch een late bijle. Eerst in Vlaand. IV, 1906, blz. 223, titel ‘Liederen
van Lente en Herfst I’, daarna in Gr. Ned. 1908, II, blz. 691, titel ‘Verzen bij den
o

aanvang der Lente II, Het huis en de tuin, n 5’. In Gr. Ned. een extra strofe als
tweede, nl.
Ten gevel, waar de roze
heur eerste ranken weêre kromt,
nog neersch en doren-looze:
een domle bij, die zomt.
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blz. 229: Gezapig als den zoen... Eerst Vlaand. IV, 1906, blz. 412, titel ‘Zomer-Verzen
e

II’. In vs 2 is met Vl. geschreven bloesem (bundel: bloezem), in vs 6 met de 2 druk:
e

peerlen-weelde (1 druk. peerle).
e

blz. 230: Berust in de avond-peis... in vs 12 is met de 2 dr. geschreven
e

roereloozere (1 dr. roereloozer).
blz. 231: Weer rijst het... Eerst in Gr. Ned. 1909, I, blz. 454, titel ‘Verzen bij den
o

aanvang der Lente IV, Het Woud n 4’. vs 1: hier is zetfout voor het. vs 2 Gr. Ned.:
't holle donker, vs 11: den dag. (bundel de).
blz. 232: In zilveren droomen... Eerst in ‘Europa’ 1908, I, 1, titel ‘Zangen van Herfst
en Winter I’. vs 9: na En een komma, vs 11: een klammen doom, vs 12: donkre
e

pere. In de 1 dr. een paar accentverschillen.
blz. 233: Wie heeft de koude kroon... Eerst Vl. IV, 1906, blz. 410, titel
‘Zomer-Verzen I’. vs 21 Vl. mijn oogen.
e

blz. 234: vs 14, Vl.: gloren, vs 23, Vl. en 1 dr.: laat om mijn koon heur aaien
loomen.
blz. 235: Wen 'k zitte, wachtens-vroom... Eerst Vl. IV, 1906, blz. 416, titel
‘Zomer-Verzen VI’. In Vl. vóór vs 13 een dubbel streepje.
blz. 236: Ik heb uw beetre vrêe... Eerst Vl. IV. 1906, blz. 225, Vl. vs 9: donkre
October-rozen, vs 21: eeuwig-breede.
blz. 238: Ten tragen heuvel-flank... Eerst Gr. Ned. 1908, II, blz. 692, titel ‘Verzen
o

bij den aanvang der Lente II, Het huis en de tuin, n 6’. Gr. Ned. vs 6: den deur-post.
blz. 239: Den duistren schacht... Eerst Gr. Ned. 1910, I, blz. 165, titel
‘Franciskaansche Zangen I’. Geen varianten.
blz. 240: Nu 'k dézen vrede ken... Eerst Gr. Ned. 1910, I, blz. 166, titel
‘Franciskaansche Zangen II’; vs 6: plicht, wiens, vs 8: land., vs 9: Heb dank, vs 12:
en zorge. vs 16: keesten = kiemen.
blz. 241: Betoovering!... Eerst in ‘Europa’ 1908, I, 5, titel ‘Zangen van Herfst en
e

e

Winter V’. vs 16: in ijl, vs 20: rijz-ge. In vs 16 is met de 2 dr. geschreven: in ijlt (1
e

dr. in ijl), evenzo vs 23: Natuur (1 dr.: natuur). vs 5 en 20: spergel = wilde asperge.
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blz. 242: O Zaad dat zegeviert... Eerst Gr. Ned. 1908, II, blz. 687, titel ‘Verzen bij
o

den aanvang der Lente II, Het huis en de tuin, n 1’ geen varianten.
blz. 243: Het Afscheid. Eerst D. War. e. Belf. 1910, I, blz. 71.
blz. 244, vs 12, D.W.: zilvren dronk, vs 18: schar aan schoof. Verder enige
accenten en streepjes.
blz. 243: vs 8: blakkre landen = vlakkere landen.

blz. 245: Het huis aan den vijver bij het woud.
De titel verwijst naar V.d.W.'s woning te Boschvoorde aan de straatweg naar Hulpen.
De weg voert daar langs een vijver, die aan de drie andere zijden door het
Zoniënwoud omzoomd wordt. Hoe gelukkig de dichter was aan de stad weer te zijn
ontsnapt en hoe de natuur hem hier inspireerde, blijkt uit enthousiaste brieven (vgl.
mijn K.v.d.W. 333/34). Men vergelijke ook de verzen-cyclus ‘De Kuische Suzanna’,
met name de beschrijving van een verscholen boschvijver op blz. 360/61, dl. I. De
familie V.d.W. betrok dit huis in de lente van 1907 en woonde er tot einde 1909; in
voorjaar en zomer 1909 verbleef zij echter weer geruime tijd te Latem, ten huize
van de beeldhouwer Carel de Cock, in de zomers van 1907 en 1908 aan zee. V.d.W.
dateerde in de bundel deze Verzengroep ‘Boschvoorde 1907-1908’; die datering
valt dus binnen de meer omvattende van ‘Het huis in de Vlakte bij de Rivier’:
1905-1909. De groepering der verzen uit beide groepen week bij de
tijdschriftpublicatie aanmerkelijk af. In Gr. Ned. 1908 en 1909 plaatste V.d.W. ‘Verzen
bij den aanvang der Lente’, onderverdeeld in zes groepen, nl. De Maanden, Het
Huis en de Tuin, De groote Vijver, Het Woud, De Zee, De Hemelen. Het Huis en de
Tuin bestaat uit drie verzen van Het Huis in de Vlakte en drie van Het Huis aan den
Vijver. Andere groepen zijn gelijkelijk gemengd, ook met niet-gebundelde verzen,
‘De Wijsheid’ stond reeds in Vlaanderen, 1904! Het is dan ook niet uit te maken in
hoeverre de dichter bij de bundeling de historische volgorde handhaafde. Bovendien
werden in Boschvoorde in 1907 en 1908 ook geschreven de cyclus ‘De Kuische
Suzanna’, die zeer verwant is met ‘Het Huis aan den Vijver’, de cyclus ‘Het Lied van
Phaoon’ en het woudspel ‘Adonis’.
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Van de niet gebundelde gedichten stammen zeker uit Boschvoorde, 1907, 1908 of
1909: ‘Ik heb de heem'len vol gezien (I, 676) ‘Ach neen 't en is de troost nog niet.’
(I, 677) en ‘In lage leegte neergeleid’ (I, 678).
Tegenover de Ridder uitte V.d.W. zich over deze groep als volgt: ‘In Het Woud
spreekt tot u de meer mannelijke bezonkenheid van den dichter; het nadenken na
het gewoel en de strijd’. blz. 247: De Delling, eerst in Els. 1907, II, 188, titel
‘Gedichten II, De Delling’. Op deze blz. alleen varianten in verbindings-streepjes en
een apostrophe.
blz. 248, vs 20: kallem-opene, een paar accenten.
e

e

blz. 249, vs 7, 1 dr.: En voel ik, Els.: zoelren lentetijd. vs 11 1 dr.: en voel 'k een
wake. Enige accenten. vs 10: dijzen = dampen.
blz. 250: vs 24: o zeegnende Eeuwigheid, een paar kommas en accenten. vs 2:
noensch = noesch = scheef, dwars.
blz. 251: De Gloeiende Asch.
Zoals uit de aantek. bij de afzonderlijke gedichten blijken zal, is deze afdeling
samengesteld uit verzen, die in de tijdschriften tot niet minder dan zes groepen
behoorden; de titel ‘De Gloeiende Asch’ werd eerst in de bundel gebruikt.
Laat me, vijver... eerst Gr. Ned. 1908, II, 696, titel ‘Verzen bij den aanvang der
o

Lente III, De groote Vijver, n 4’, geen varianten. vs 6 en 7: scheemlen, schemelen
= flikkerend glanzen (van het licht).
blz. 252: Toen zei ze: Meester... Eerst in Europa 1908, I, 2, titel ‘Zangen van
Herfst en Winter II’; een enkel accent verschilt.
blz. 253: 'k Ben zwaar en moede... Eerst in Gr. Ned. 1909, I, 451, titel ‘Verzen bij
o

den aanvang der Lente IV, Het Woud, n 1’, slechts een komma voor puntkomma
en enige accenten. vs 10: weven: V.d.W. gebruikt dit w.w., vooral in proza, veelvuldig
en in vele variaties om een deinende beweging aan te duiden.
blz. 254: De rozen doomen... Eerst Gr. Ned. 1908, II, 688, titel ‘Verzen bij den
aanvang der Lente II, Het Huis in de Tuin,
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o

e

n 2’, geen varianten, vs 1, 1 dr.: de rozen droomen.
blz. 255: O Zomer, die me weer... Eerst in Vlaand. IV, 1906, blz. 413, titel
e

‘Zomer-Verzen III’. vs 15:- Gestorven 't smeeken. In 1 dr. enige accenten meer.
blz. 256: Er brandt... Eerst in Vlaand. IV, 1906, blz. 414, titel ‘Zomer-Verzen IV’,
slechts een paar deeltekens minder.
blz. 257: Ik heb, het brein... Eerst in Europa 1908, I, 3, titel ‘Zangen van Herfst
e

en Winter III’. In 1 dr. een paar accenten meer.
blz. 258: Ik heb een vrouw... Eerst Gr. Ned. 1908, II, 693, titel ‘Verzen bij den
o

aanvang der Lente III, De groote Vijver, n 1’, geen varianten.
blz. 259: Niet waar? Een snede vleesch... Eerst in Europa 1908, I, 4, titel ‘Zangen
van Herfst en Winter IV’. vs 3: Het uur der ruste... een aarzel-morgen. vs 4: de dood,
e

vs 7: ónzentwille, vs 11: Godheid, wil beloonen, vs 12: doorkankerd: 1 dr. vs 3:
aarzelenden, vs 12: doorhankerd.
blz. 260: Gereede weelde... Eerst in Gr. Ned. 1908, II, 697, titel ‘Verzen bij den
o

aanvang der Lente III, De groote Vijver, n 5’, vs 12: en hem is zéker heil.
blz. 261: o Gij die stil... Eerst Gr. Ned. 1909, I, 453, titel ‘Verzen bij den aanvang
o

e

der Lente IV, Het Woud, n 3’. Slechts enige accenten meer, vs 15, 1 dr.: en hope
en voedt.
blz. 262: Ik lijd... - Gij die, gedwee... Eerst Gr. Ned. 1908, II, 689, titel ‘Verzen bij
o

den aanvang der Lente II, Het Huis en de Tuin n 3’, een paar accenten meer, gelijk
e

in 1 dr.
blz. 263: Mijn harte, 'lijk het wuivig pluis... Eerst Gr. Ned. 1908, II, 690, titel ‘Verzen
o

bij den aanvang der Lente II, Het Huis en de Tuin, n 4’. vs 2: ten bleeken, vs 4:
herders-fluite.
e

blz. 264: Daar, waar het woud... Tijdschr. public. mij onbekend. In 1 dr. een paar
accenten meer.
blz. 265: Gij draagt een schoone vlechte haar. Eerst Vlaand. IV, 1906, 266, titel
‘Liederen van Lente en Herfst V’, geen varianten.
blz. 266: Ons lust, van dubblen drift verlamd. Eerst Beweg. 1905, IV, 294, titel
‘Lied’, vs 8: een blijde, vs 15: o torve erinn'ring, vs 17: - Dan hebben wij, vs 18:
beider min.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

780
blz. 267: Gij lengt uw schaduw uit... Van dit gedicht kwam mij geen vroegere
e

publicatie onder oogen. 1 dr. vs 4: 'k met kommer-oogen, vs 15: gevangen houdt.
blz. 269: Wijsheid.
Eerst Vlaand. II, 1904, 566, titel ‘Uit den Eindzang, en ter Wijding’. Bedoeld was
een ‘eindzang’ van de Boomgaard der Vogelen en der Vruchten! Waarschijnlijk
wilde V.d.W. in 1904 dit ‘Fragment’ verder uitwerken en bleef het stuk liggen; het is
zeker uit de Latemse tijd en is de openbaring van een geestelijke crisis, (vgl. mijn
K.v.d.W., blz. 295 en volg.). In Vlaanderen werden (gelijk thans nog 't Ontkenne' in
vs 16) vele abstracta met een hoofdletter gedrukt, bijv. vs 2: Rust, vs 6: Heul en
Hoop, vs 14: Drift. Verder vs 9: geleefd, vs 17: snoeve wonde, vs 18: distlen, vs 20:
der nachte'.
blz. 270, laatste vs: der vrate vlamme.
De ondertitel ‘fragment’ en de 2 × 3 puntjes aan 't slot komen pas in de bundel
voor.

blz. 273: Het Huis aan de Zee.
Te Blankenberge schreef V.d.W. in de zomer van 1907 Adam, in Sept. van 1907
de verzen, eerst gepubliceerd in Vlaanderen 1907 als ‘Late Zomer aan Zee’ en
waarschijnlijk in de zomer van 1908 een tweede groep zee-gedichten. Aan Robbers
schreef hij, dat hij zomer en herfst 1907 te Uitkerke (aansluitend aan Blankenberge)
aan zee woonde in grote stilte, als op een onbewoond eiland. Hij kreeg in een maand
geen brief of krant. Hij eindigt: ‘Ik wenschte, dat het zoo eeuwig kon blijven duren’
In het ‘Dagboek van den Oorlog’ vertelt hij uitvoerig van dat verblijf aan zee tot einde
October toe (N. Rott. Cour. 4 Nov. 1914, Av. B.). Ik citeer daaruit: ‘Mijn leven was,
in die dagen, van een prachtigen eenvoud. Nooit misschien mocht ik mijzelf klaarder
doorschouwen, had ik dieper bewustzijn van eigen wezen en verhouding tot de
buitenwereld. Ik voelde mij vol evenwicht: evenwicht zonder luister weliswaar, wijl
zonder waan, maar in wiens sterkte ik een ongewone moreele gezondheid putte’.
's Morgens vroeg trok hij met de hotelhouders, die gingen jagen, uit. In de duinen
aangekomen, liet hij de anderen verder trekken.
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‘Ik-zelf, in mijn duffelschen jas, lag in de holle zandwieg, wier wanden mij tegen den
wind beschermden en vanwaar ik over zee kon zien, en over de aarde... En zoo lag
ik te werken, mijn wangen heet van de kilte der lucht, mijn hart vol heerlijke
zekerheid’. Een herinnering aan dit verblijf aan zee, deels met dezelfde woorden
verteld als in het ‘Dagboek van den Oorlog’, vindt men in ‘De Leemen Torens’ (dl.
VII, blz. 279).
In 1908 vertoefde hij de Juli-maand aan zee, maar was er veel ziek: neurasthenie
en hooikoorts (brief van 2 Aug. aan Robbers).
Aan de Ridder zei V.d.W. over deze afdeling: ‘dit gedeelte krijgt de algemeene
philosophische beteekenis van de Zee zelve, gelijk ik daarover schreef in een opstel
over den beeldhouwer George Minne’ (in ‘Kunst en Geest in Vlaanderen’).
blz. 275: Tot uw eeuwige lijne gekomen. Eerst Gr. Ned. 1909, I, 456, titel ‘Verzen
o

bij den aanvang der Lente V, De Zee, n 2’. Het gedicht heet daar fragment. In de
eerste druk zette V.d.W. dan ook onder het laatste vs 2 × 3 puntjes. Varianten alleen
in een enkele komma en accent.
blz. 276: In 't bolle zeil de zon... Eerst in Vlaand. V, 1907, 535, titel ‘Late Zomer
o

aan de Zee, n VI’, slechts één accentteken meer. Onder het gedicht: Blankenbergen,
Sept. '07, als datering van de gehele groep.
blz. 277: Uit zucht-gesleten schemer... Eerst in Gr. Ned. 1909, I, 462, titel ‘Verzen
o

bij den aanvang der Lente, De Hemelen n 1’. vs 8: pijn-vertrouwde.
blz. 278: Zoo als een roos... Eerst in Vlaand. V, 1907, 532, titel ‘Late zomer aan
e

de Zee, IV’, geen varianten; in de 1 dr. een enkel accentteken.
blz. 279: Zwart; zijne flanken paars... Eerst in Vlaand. V, 1907, 533, titel ‘Late
e

Zomer aan de Zee, V’. vs 3: torve schichten (zo ook in 1 druk).
blz. 280. Na het vierde vs van deze derde strofe waren in Vlaand. de volgende 9
vs ingevoegd:
Gij, 't gouden hoofd eens recht in 't gloren uwer wanen,
Maar eigner schamelheid van uwe zuil geschopt;
die met uw ijvrend zweet vergeefs, en trane aan trane
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het harde marmer van uw ideaal bedropt;
gij die, door eigen min ten schande-paal gebonden,
de mond door eigen woord ten stikkens-dood gesnoerd,
als een gekwetste meeuw, die lamme vlerken roert,
uit uw gekreun een zang, en schoonheid uit uw zonde
ontworstelt nóg, en, moe-gekrijscht, ten hemel voert:
wat heul en bate, daar ge u belgt en staat te steigren?

vs 8: haar vreed'ge weelde, vs 10 ontbreekt.
blz. 279, vs 7: klaveren = klauteren, hier steigeren.
blz. 280, vs 3: braam'ge = ruige, eigenl, met een ruwe zelfkant.
blz. 281: Nacht. - Aan het open raam... Eerst in Vlaand. V, 1907, 530, titel ‘Late
Zomer aan de Zee, II’. vs 7: door zijn woelen, vs 13: torve toomloosheid. In de laatste
e

regel expressieve accent-streepjes op gîj en ûw; in de 1 dr. ook nog op îk.
blz. 282: De loome vlerk gebroken. Eerst in Gr. Ned. 1909, I, 457, titel ‘Verzen bij
o

den aanvang der Lente V, De Zee n 3’, geen varianten.
blz. 283: Hier, waar het gieren zwiert... Eerst in Gr. Ned. 1909, I, 455, titel ‘Verzen
o

bij den aanvang der Lente, V De Zee n 1’. vs 10: Tijd, vs 16: uw aêm. Men vergelijke
met dit en de volgende gedichten de beschrijving van de evening-storm in ‘De
Leemen Torens’, blz. 283 en volg.
blz. 284: Gedrochtelijk gebaard... Eerst in Gr. Ned. 1909, I, 458, titel ‘Verzen bij
o

den aanvang der Lente, V De Zee, n 4’. vs 9: Zij varen, verder enige accenten.
blz. 285: Van ijzer zijn... Eerst in Gr. Ned. 1909, I, 459, titel ‘Verzen bij den aanvang
o

der Lente, V De Zee, n 5’. vs 13: geen komma achter morre.
blz. 286: 't Gezicht doorkraauwd... Eerst in Gr. Ned. 1909, I, 460, titel ‘Verzen bij
o

den aanvang der Lente, V De Zee, n 6’. vs 3: waaiërende, vs 6: gelijk dees pijnen,
vs 9: sterken wil.
blz. 287: De Morgen, 'lijk een prevel-beê. Eerst in Vlaand. V, 1907, 531, titel ‘Late
Zomer aan de Zee III’. vs 1: 'lijkt (zetfout).
blz. 288: De oneindigheid, gebreid... Eerst in Vlaand. V, 1907, 529, titel ‘Late
o

Zomer aan de Zee, n 1’. Een paar accenten meer. vs 5: zee-geweef = zee-gedein.
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blz. 289: Dit is misschien het laatste lied. Eerst Gr. Ned. 1909, I, 461, titel ‘Verzen
o

bij den aanvang der Lente, V, De Zee, n 7’. vs 12: onjuist is uit Vlaand. overgenomen
de spelling: geleeên, lees: geleeën.

blz. 291: Het Huis in de Stad.
Bij de oorspronkelijke opzet van De Gulden Schaduw behoorde deze afdeling niet.
In het interview met A. de Ridder (Onze Schrijvers II, Baarn 1909), waarin V.d.W.
de verzengroepen typeert, wordt ze niet genoemd. De uitgave van de bundel werd
echter vertraagd; was deze aanvankelijk beloofd tegen Mei-Juni 1908, eerst 26 Dec.
1909 zond de dichter de laatste copie. Uit de correspondentie met v. Dishoeck blijkt,
hoe grote waarde V.d.W. hechtte aan de compositie; in de zomer 1909 heet het
werk klaar op enkele bladzijden na ‘die de verschillende deelen moeten verbinden’.
Dat maakt begrijpelijk, dat een aantal gedichten niet meer tevoren in tijdschriften
konden geplaatst worden.
e

V.d.W. dateert deze afdeling in de 2 druk: ‘Schaarbeek, 1908-1909’. Dit is vreemd,
daar hij medio 1909 zonder twijfel nog in Boschvoorde woonde. In de eerste druk
las men juister: ‘Boschvoorde-Brussel, 1908-'09’. De gedichten van ‘Het Huis in de
Stad’ geven derhalve de gemoedsstemmingen weer van de eerste maanden zijner
‘stedelijke eenzaamheid’.
Opvallend is, dat een gedicht dezer reeks reeds in 1903 werd gepubliceerd en
dus op zijn laatst uit de Latemse periode stamt (zie bv. blz. 294).
blz. 293: Over alle daken... Eerst in Gr. Ned. 1910, I, 162, titel ‘Liederen over de
Stad heen, I’, zonder varianten.
blz. 294: De Morgen was in stralen... Reeds gepublic. in Gr. Ned. 1903, II, 269,
titel ‘Twee Liederen II’. Het eerste dezer twee liederen was ‘Gekomen met een
zoeten mond...’, reeds opgenomen in De Boomgaard (I, blz. 91). Daarna kwam 't
gedicht in N. Gids, 1910, I, 83. In de N.G. staat achter vs 1 en 13 een komma en
verschillen enige accentstreepjes; vs 14 begint: en zelfs geen... Gr. Ned. had vs 2:
een dag-geril uit zwoelen nacht, vs 4: om uw lip, vs 12: geen goeden dag, vs 13:
aan níets uw nadering, vs 14: en zoo geen droom u loensch..., vs 15: stille
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stem. Verder sterker accent-aanduiding, bijv. in de laatste strofe, vs 21: gerúst, vs
22: oûde, vs 24: íjdel.
blz. 295: o Gij, mijn vreeze... Eerst in Europa 1909, I, 105, titel ‘Liederen te latere
Ure I’, vs 3: donkere. Het laatste vs heeft in Eur. accenten op wéêre en gîj, in de
1ste druk ook nog op góed en wreéd.
blz. 296: Gelijk een bete... Eerst in Eur. 1909, I, 107, titel ‘Liederen te latere Ure
III’, geen varianten.
blz. 297: o Dat van vroomre... Eerst in Eur. 1909, I, 106, titel ‘Liederen te latere
Ure II’. In vs 11 geen komma na -o, wel na luistert.
e

blz. 298: o Naakte liefde... Van dit gedicht zag ik geen tijdschr.-publicatie. In 1
dr. vs 2: Herfst en Lent'.
blz. 299: Hier is de duisternis... Eerst in Gr. N. 1910, I, 164, titel ‘Liederen over
de Stad heen, III’. vs 11 een uitroepteken achter -o.
blz. 300: De zonne staat... Eerst in Europa 1909, III, 1, titel ‘Zwarte Liederen, I’;
e

Enige variant, gelijk in 1 dr. vs 6: Oosten, vs 7: 't West.
blz. 301: Me in uwe vreê... Eerst in Europa, 1909, III, 5, titel ‘Zwarte Liederen, V’.
vs 6: 't norsche duister, vs 8: die verweet; dit zal de juiste lezing zijn, in de bundels:
e

dit verweet. vs 9: scháamler, schémel, vs 11: Daar-boven. In 1 dr. vs 7: eigen-honen.
blz. 302: Ik ben ten hoogsten berg... Eerst in Europa, 1909, I, 109, titel ‘Liederen
te latere Ure, V’. vs 3: maar 't hoofd, vs 5: mane-waên nog duren.
blz. 303: Eur. vs 2: van iédre daad.
e
blz. 304: Wat zijn me úw tochten... Ik ken geen tijdschr.-publicatie. In 1 dr.
accenten op úw (vs 11 en 15) en ú (vs 16).
blz. 305: 'k Heb u dees heelen dag... Ik ken geen tijdschr.-publicatie.
blz. 306: Aan u, van u... Eerst in Nieuw Leven, 1909, 82, dan in N. Gids 1910, I
e
82. N.G. vs 9: van wat is (zetfout), vs 13: ons blijde', vs 17: weig're ruste brengt. 1
dr. vs 19: grauwre.
blz. 307: De koelte neigt... Eerst in Nieuw Leven 1909, 81, dan N. Gids, 1910, I,
81. N.G. vs 4: voel'k, onder. Handschr. in bezit v. Maur. Roelants met dezelfde
variant.
blz. 308: Ween aan mijn borst... Ik ken geen tijdschr.-publicatie.
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blz. 309: Nog voor al ochtendlijk gebeur. Eerst Gr. Ned. 1910, I, 163, titel ‘Liederen
over de Stad heen, II’. vs 1: alle, vóór vs 3 en vs 11 een streepje, vs 3: donkere, vs
e

9: achter Dan en gestaakt komma's. In 1 dr. op vóor, in vs 1, 2 en 5 een accent.
blz. 310: Dees heele liefde... Eerst in D.W.e.B. 1909, II, 50. vs 4 komma na hart,
vóór vs 5 een streepje, achter vs 8;..., vs 9: doch, achter vs 10: -;, vóór vs 11 geen
streepje.
blz. 313: Poëmata.
De drie verzengroepen, die tezamen de poëmata vormen heeft V.d.W. welbewust
als lyriek in deze bundel geplaatst. Tegenover de Ridder noemde hij ze: ‘symbolische
gedichten, omdat ze, onder mythischen vorm, persoonlijke gevoelens uitdrukken.’
Merkwaardig is, dat hij in dat interview uit April 1908 (aangenomen dat de Ridder's
aantekeningen zonder vergissingen zijn) niet spreekt van de Adam maar, wel naast
Het Lied van Phaoon en De kuische Suzanna als derde noemt Apollo en de Visscher.
Van dit laatste vertelt hij zelfs, als van een voltooid gedicht, de
ontstaansgeschiedenis. De vijver voor zijn huis werd gebaggerd. In de avond zag
hij bij een rij lamplichtjes de gebogen gestalten van de mannen en van achter de
opkomende maan. Toen dacht hij aan een visser, die steeds in de diepte zoekt, aan
wien Apollo (de maan) verschijnt, zeggend: ge moet in de hoogte zoeken (Onz.
Schr. II, 75/76). Ik heb nergens een gedicht gevonden, dat met deze
inhoudsaanwijzing klopt.
In de herdruk van De Gulden Schaduw, als Werken II, zijn de Poëmata niet
opgenomen; ze werden, heet het in de voorin geplaatste nota, naar een verder deel
verschoven. De ‘Werken’ hebben het echter niet tot dat deel gebracht.
blz. 315: Adam. Dit gedicht is geschreven zomer 1907 te Blankenberge en
verscheen in De Beweging 1908, IV, 15-34.
Er zijn slechts enkele varianten nl.
blz. 320, vs 17: de kreun'ge smart; blz. 323, vs 23: bemaalt; vs 25: aan hooger
slaan; blz. 325, vs 4: door een waarheid; blz. 327, l.v.: de klauwen kleint; blz. 332,
vs 13: of eene kim; blz. 333 vs 12: aard bestraalt, vs 13: om 't midden; blz. 334, vs
24: gestrekte wreef; blz. 336, l. vs: of ongeroerd; blz. 338, vs 5: lijk de wei; het rijm
wijst m.i. aan, dat dit de bedoelde
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vorm is; blz. 341: boven de tekst staan, rechts, vier puntjes, vs 18: uw doen; blz.
342, vs 4: haakjes in plaats van streepjes, vs 9: geen streepje vooraan, vs 10: deez
zuivre schoonheid (zonder accenten). Onder het laatste vers links vier puntjes.
Taalk. verklar. blz. 317, vs 5: veinzen = na-gloeien; blz. 323, vs 3: geweef =
rythmisch op en af golven; blz. 325, vs 8: peeën = wortels, vs 9: russchen = lage
planten, zoden; blz. 333, vs 5: blak = vlak.
blz. 343: De Kuische Suzanna.
De verzen van deze reeks, geschreven te Boschvoorde, lente 1908, zijn zeer
verwant aan die van ‘Het Huis aan den Vijver’. Hun afzonderlijk stellen vond zijn zin
in het symbolisch, indirect vertolken van eigen eenzelvig ziele-leven in de gestalte
ener Vrouw (het subiect der verzen spreekt een paar maal haar ‘vriendinnen’ toe;
in het zevende ‘o man’.) In het elfde is zelfs deze zwakke fictie prijsgegeven: zal ik
de makke dienaar zijn...? Vele détails van huis, tuin en woud schilderen het eigen
milieu uit Boschvoordé. De cyclus verscheen in Elsevier 1909; slechts een enkel
gedicht toont daar een variant, nl.:
blz. 353, vs 13: - O, lijk een wassend licht; vs 14: in dezen zeekren vreê, vs 17:
van de kamer, vs 18: die het felste licht.
blz. 357, vs 16: sterren leven.
Taalk. aantek. blz. 351, vs 9: smoden smoor = morsige damp; blz. 352, vs 8:
kreevlen = onrustig, irriterend bewegen, zo ook blz. 357, vs 6: van 't geluid; blz. 393,
vs 2. blz. 361, vs 2: hemst of heemst = W-Vl. naam voor het plantengeslacht Althaea;
maluw = malve; plane = jeneverbes of zwarte aalbes; vs 4: mallewijte, welke plant
hier precies is bedoeld, weet ik niet; vs 5: maldegeer = kruisbladige gentiaan, vs 9:
freeze = aardbei,
blz. 362, vs 3: keest = kiemt, vs 14: de belle = de bloeipluim van grasachtige
planten.
blz. 363: Uit: Het Lied van Phaoon.
e

Deze cyclus werd gepubliceerd, eerst in XX . E. 1908, I, 79-216. Hij was
geschreven in de winter van 1907, te Boschvoorde, volgens Joris Eeckhout in één
nacht (vgl. Eeckh.: K.v.d. Woestijne, Mann. v. Beteek. II, Brugge-den Haag, z.j. blz.
127, noot). Indien E. dit uit betrouwbare bron vernam (hij kwam veel bij
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v.d.W. over huis), zal de mededeling allicht slaan op het eigenlijke Lied v. Phaoon,
waarbij een elftal lyrische gedichten aangesloten zijn, die er slechts in los verband
mee staan. V.d.W. nummerde in G. Sch. van 1 tot 16; 1 omvat het verhaal v.d.
knaap Phaoon, die bekoord is door de Sirenen, de druivenpluksters en de badende
hetaeren en die in zijn boot een oud moedertje overzet, dat Aphrodite zelf blijkt te
zijn (I, blz. 365-377). De volgende, op zich zelf staande gedichten zijn genummerd
o

2-13 (I, blz. 377-390). Met ‘Nog nauw een vinger klaarte’ vangt n 13 aan, zeven
gedichten omvattend, eindigend met de eerste vertaling van Sappho (blz. 397).
o

De eerste 3 verzen van deze groep 13 zijn van hetzelfde karakter als die van n
2; slechts een enkel détail als ‘de ruige rotsen’ verplaatst ons in het land van Phaoon.
Eerst met het vierde keren wij terug tot het verhaal uit de eerste afdeling: weer
naderen de schone vrouwen en met hen Sappho. Na de Sappho-ode volgen dan
o

e

nog 14, 15 en als n 16 de tweede Sappho-vertaling. In de XX Eeuw stond onder
dit laatste gedicht ‘slot volgt’. In 't bijzonder de middengroep (2-13) bevat nauwelijks
symbolisch ingeklede, meestal directe zielsuitspraak, zoals bijv. ‘Het huis waar eens
mijn rouw door hing...’; verscheidene gedichten staan op één lijn met die uit ‘Het
Huis aan den Vijver’. Opvallend is ook het noemen van de ‘vijver’ in ‘Wilde eenden
slaan de luchten in...’ (blz. 389). De opname in de Phaoon-cyclus is het begrijpelijkst
bij de verzen die van de eenzaamheid zingen van de dichter, wiens stem tot de
mensen niet doordringt (bijv. op blz. 377 en 382).
Voor de symboliek van Phaoon moge ik verwijzen naar mijn K.v.d.W. blz. 402/3.
Overal waar een nieuw nummer gebruikt werd voegde V.d.W. een motto toe uit de
Griekse lyriek; in de bundeluitgave werden deze Griekse teksten door de zetter
deerlijk verminkt. Voor déze uitgave werden ze alle hersteld, maar helaas traden,
na de proeven, in de definitieve druk nieuwe vergissingen op, die slechts in een
blaadje met corrigenda waren te signaleren. Het betreft vooral de verwisseling van
σ en δ. De varianten in de XX. E. zijn gering in aantal.
blz. 365: Het (buiten alle verband overgeleverde) motto is te
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vertalen: ‘wanneer hij (?) heel de nacht hen in zijn ban houdt’.
blz. 366, vs 14, XX. E.: duidelijker, vs 16: den druive', vs 23 en 24: geen haakjes.
vs 23: kwene = oude vrouw.
blz. 367, vs 3: hunne enkels, vs 5: wolke-dunne chlamys, vs 7: hun borsten, vs
8: hunne blikken, vs 11: gerondde, vs 14: hun dag, vs 15: hun harte, vs 21: hun
naedren - hun wissel-zang.
blz. 369, vs 19: hun stijgen.
blz. 373, vs 1: dees vrouwen, vs 7: beslissen kwam...
blz. 374, vs 19: te Lesbos.
blz 375, vs 2 en 8: geen accent-streepjes.
blz. 376, vs 4: onmacht, vs 8: zich-zélven.
blz. 377: het motto is het eerste vers van een 3-regelig fragment; Boutens vertaalt:
‘Zooals 'n volrijpe appel aan 't uiteind roodt van zijn takje’.
blz. 378: het motto betekent: brei, linzenpap, gezouten vlees, vis en knollen. Achter
vs 1 in XX. E. een;.
blz. 379: het motto betekent: ‘slaapt gij maar steeds door?’ vs 3: allen schroom,
vs 4: wit, en naakt.
blz. 380: het motto betekent: ‘de koop'ren vlieg zal ik verjagen’. vs 6: straal-getril.
blz. 381, vs 4: uw (zonder accent).
blz. 382: het motto betekent: ‘een, die zoet zingt’ vs 5: dreve', vs 6: ure', vs 21
leze men, met XX. E. dien ik.
blz. 384: het motto betekent:
Waar zijn de rozen me, waar de viooltjes, waar de mooie eppe? hier zijn de rozen,
hier de viooltjes, hier de mooie eppe!
blz. 385: het motto betekent: ‘terwijl zij haar kind in de armen wilde nemen...’, vs
6: gemeden, zonder accent.
blz. 386: het motto betekent: ‘een tak met gouden vrucht’ vs 5: bijzen = wiegelen.
blz. 387: het motto betekent: ‘ik weet niet, waarom ik voortjaag; naar twee kanten
gaan mijn gedachten’. vs 8: huilens-moe.
blz. 388: het motto betekent: ‘o zoete vrede, die weelde geeft aan de stervelingen’,
vs 8: sparkling (in de bundel: sparking)
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blz. 389: het motto betekent: ‘Ik nam de komst waar van de bloeiende dageraad’.
blz. 390: het motto betekent: ‘een vinger dag’ (vgl vs 1).
blz. 391, vs 3: russchen = lage kruiden, zoden.
blz. 393: naedren, schaetren en raetlen in XX. E. steeds met . vs 2: kreevlen,
van een geluid = verontrustend, enerverend trillen.
blz. 395, vs 13: sch tren, vs 14: hun vrees'lig sn tren.
blz. 397. Het zelfde gedicht vertaalde Boutens eveneens in Sapphische strofen
als ‘Gebed aan Afrodita’ (Oden en Fragmenten van Sappho’ blz. 9).
In de vertaling van V.d.W. bevreemden vs 17 en op de volg. blz. vs 24 en 26 /
27. In overeenstemming met de tekst bij Hiller-Crusius vertaalt Boutens vs 17 / 18:
e

Wat mijn drift bedronkene hart het liefst wel / Zag geschiên...; vs 23, 2 helft en 24:
e

e

Zij zal overhaast beminnen / Ondanks zich-zelve; vs 26, 2 helft en 27: 1 helft:
volvoer wat mijn harte hunkert / Dat gij zult volvoeren... Algemeen nemen de
uitleggers aan, dat het subiect van strophe 6 een meisje is; V.d.W. koos misschien
een ‘hij’ om het gedicht in Phaoons Lied in te schakelen. Overigens volgde hij
blijkbaar de Griekse tekst van de uitgave van Hiller, nog niet door Crusius bewerkt,
waarmee echter de genoemde regels niet verklaard worden.
blz. 398, vs 2 XX. E.: uw geschenk (zonder accent) vs 4: verweest heb, vs 6 de
komma achter ten einde is uit XX. E. hersteld.
blz. 399: De tekst van het motto, waarvan de lezing onzeker is, vertaalt Boutens
in deze Sapphische strofe:
Koel als heilig water verruischt de zilvren
Lichtvloed door de takken der appelboomen
Van de blikkerblinkende blâren op ons
Druipelt de slaap neer

vs 2: XX. E.: de sluimer daalde. Hiernaar is de bundeltekst sluier verbeterd, aan 't
eind van vs 7 een komma.
blz. 400: het motto betekent: ‘voor de ogen de duistere slaap van de nacht’, vs
6, XX. E.: in wentlen.
blz. 401: Ook deze ode bij Boutens. Na het laatste vs hier tweemaal 3 puntjes.
In de XX. E.: ‘slot volgt’.
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blz. 403: Het Zatte Hart.
e

Deze bundel verscheen als 25 deel van de Palladium-serie in 1926 en werd opnieuw
o

uitgegeven als n 12 van de Kaleidoscoopreeks (Stols, Maastricht). Terwille van de
jubileum-uitgave van de Palladium-serie bundelde V.d.W. enige groepen gedichten
uit uiteenlopende tijden, zoals uit de datering: 1914-1924 blijkt. Verscheidene
gedichten in Het Zatte Hart zijn van later datum dan Het Menschelijk Brood en De
Modderen Man. Daar de dichter echter Het Menschelijk Brood en de drie bundels
van De Wiekslag als bijeenbehorend beschouwde, plaatsten wij Het Zatte Hart, dat
ook reeds verzen van 1914 bevat, vóór die samenhangende groep. Van enige
gedichten uit deze bundel bezitten wij ontwerpen en staten in handschrift in V.d.W.'s
zakboekjes, waarvan het oudste bewaarde van het jaar 1912 is. Het zakboekje van
1913 ontbreekt; vervolgens zijn aanwezig die van 1914 tot (én met) 1929.
blz. 407: Ode. Eerst in Elsev. 1920, I, 35, titel ‘Twee Gedichten II’. Het andere
was ‘Aan u, die 'k heb bemind...’ (zie I blz. 419). De Ode is gedateerd: 1914.
e

Opmerkelijk is, dat men op de 3 blz. van het zakboekje 1914 leest: ‘s'enivrer du
spectacle d'une beauté qu'on ne possèdera jamais’. V.d.W. heeft zich deze Ode op
de Schoonheid gedacht als onderdeel van een reeks. In het zakboekje van 1918
leest men op het voor-schutblad: ‘Vijf Oden’ en dan onder elkaar: De schoonheid,
de liefde, de goedheid, de smart, God. Na de goedheid werd later ‘De Armoede’
ingelast en na de smart ‘de dood’. De Ode aan God zou men kunnen herkennen in
het laatste gedicht van de bundel.
blz. 407, vs 3 Elsev.: ten voorhoofde, vs 7: den lenig-milden gloed, vs 12: met
schichtig-lichte, vs 17: trilt ronkend. Passim ook op volg. blz: uw en ge, met kleine
letter.
blz. 408, vs 4: Een zinder-vlam uw aêm, vs 12: heur wijd, vs 13: als wuivend gruis,
vs 18: dubble stam.
vs 15: boot hier = middenstuk van een halssnoer.
blz. 409, vs 6: hooge schenen, vs 13: uw kaken, vs 14: een glimmelach, vs 19:
ontrees de rust die heel uw lijf zou boeien.
blz 410, vs 1: zóó, vs 2: véél bleek gebloesemt', vs 6: als ik in, vs 11: zâl 'k rijzen
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blz. 411, vs 10: waarin. Een aantal accenten meer, bijv. vs 1: Gérezen, vs 6: míjn
donkerte Uwe klaarte, vs 10: Uw gezicht en míjn gezicht, vs 16: en wéét het.
blz. 412, vs 1: bral verlangen, vs 9: door mijn vroomste, vs 16: o dwaze.
blz. 413: dubbel accent op géén (vs 1), léélijks (vs 4) en alléén (vs 10), vs 6: zelfs
waar pruilrig-minziek g'hem mocht wachten; vs 8: peilen mag met zuivere oogen,
vs 10: de... eigen-min.
blz. 415: De Late Chariten.
De vijf gedichten onder deze titel verenigd werden oorspronkelijk niet als een
geheel opgezet; ze zijn van onderscheiden jaren en werden als onderdeel van
verschillende groepen in tijdschr. geplaatst. (zie bijv. de afzonderlijke verzen).
blz. 417: Gij zijt gedrieën..., handschr. P.v.d. Woestijne. Eerst gedrukt in Els. 1917,
II, 281. vs 16: hschr. en Els.: als om de, vs 18, Els.: uw mantel en uw schoen, vs
21, handschr.: alleen, vs 23, hschr. schale, vs 24: en-doelloos.
blz. 418, na vs 5 in hschr. en Els. een:, na vs 6 hschr., -, vs 9, hschr. zonder
puntjes of accenten, na vs 11, hschr. 3 puntjes, maar niet na vs 12. Begin vs 12,
hschr.: adieu, -.
blz. 419: Aan u, die 'k heb bemind... Eerst in Els. 1920, I, 34, titel ‘Twee Gedichten,
I Opdracht’. In vs 1, 5, 9 en 13 in Els.: U (hoofdletter), maar in vs 19, juist u (kl.
letter), vs 20, tweemaal gij (kl. letter), vs 5: uwer handen, vs 15: gij schoonste' wijl
ge zelfs, vs 16: gij hoogste 'wijl ge.
In het zakboekje van 1919 leest men bij 8 Jan. de volgende variant van de
aanvang:
Gij die ik lief heb om het water van uwe oogen
Gij die ik lief heb om de vlammen van uw handen

Mogelijk hoorden tot een zelfde gedicht-in-aanzet de losse regels bij 15 en 16 Jan.
(Fragm. II, 425, vs 3/4 en 5).
o

blz. 420: Martha gij, en Magdalene, hschr. P.v.d. Woestijne, (als n II); eerst
gedrukt Els. 1907, II, 283. vs 1, hschr.: Martha jij, vs 9, hschr en Els: geite, achter
brooden een komma, vs 12: hschr. en Els.: gij: verroer u niet, vs 13, hschr.: de
brand, vs 15, hschr. en Els.: moet niet meenen, vs 16, beide: mijwaarts, vs 18,
hschr.: waar geen weelde, vs 19, beide: - Zal ik, vs 24, beide: Ik-verroer. Verder
enige accenten.
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o

blz. 421: Gij zijt altijd de Naakte... handschriften P.v.d.W. (als n III) en M. Roelants,
't laatste zonder varianten. Gedrukt eerst Els. 1917, II, 284, later Orpheus Febr. '24,
titel ‘Supplementa II’, vs 2, Orph.: die spijt bewoont en die mijn, vs 3 hschr.: me
waakt alvôôr, Els.: me waakte vôor, vs 5, Orph.: de donkre kleêren, vs 7 Els.: -gij,
hschr. komma na heeren, vs 9, Orph.: aan mij, vs 15, hschr en Els.: brooste -: Verder
enige accentverschillen.
De eerste opzet v.h. gedicht in zakb. 1916 bij 1 Jan., nl. de eerste 6 regels, met
open plekken, vs 4: die donker-rood... mijn droom gedenkt.
blz. 422: Gij moogt niet heen... In het zakb. v. 1922 staat dit gedicht bij 2 Juni;
eerst gedrukt Els. 1923, I, 315, titel ‘Ultima II’. vs 1, zakb.: ik ben geheel, vs 5, zakb.
en Els.: gilt 't verschiet, vs 7, zakb.: gij wilt (zult) gaan, vs 8, zakb.: hebt (bedoeld)
gedurfd, aan 't eind, Els. een dubbele punt, vs 9, zakb.: van begeeren bleek en
(reeds) steeds van schaamte, vs 10, zakb.: waar dit mijn (arrem hart) veeg gelaat,
ge(roepen) bijteld, vs 11, zakb.: norsch (geboren) ombonden, vs 12, zakb.: geen
(waan) argelooze liefde, vs 13, zakb.: (wien de) hem die. Het merkwaardige is, dat,
in de bundel, onder dit gedicht, als laatste van de cyclus, staat: 1914-1919. Vôôr
1922 is er in de zakboekjes echter geen spoor van.
blz. 423: Verzen aan Zee en in een tuin.
Deze 5 gedichten verschenen eerst, in dezelfde orde, in De Gids 1925, III, 42-47.
Van deze vijf vindt men staten in de zakb. van '24, '25 en '26.
blz. 425: Ik ben niet minder... In het zakb. v. 1925, blz. 1. vs 4: gaat te buiten. Op
blz. 11 vindt men de eerste regel opnieuw; misschien dacht V.d.W. aan wijziging of
vervolg. In De Gids één drukfout, vs 3: dat wie.
blz. 426: o Late dag, gij smaakt... Eerste opzet, zakb. 1923, blz. 73, nl. de eerste
regel, maar ‘o schoone dag...’ Dan in 1924, 21 Juli twee strofen, bijna voltooid en
een aanzet van de derde; bij 25 Sept. de 3 strofen volledig, met titel ‘Avond in een
Tuin’. In 1925, blz. 5 keert de eerste regel nog eens terug. Varianten in het voltooide
gedicht zijn: vs 2: wijde en koele,
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vs 3: voel mijn schuld, vs 4: blaên-gesuis (zo ook de Gids), vs 5: en lijkt een nieuwe
mane, vs 6: geen pijn, die wijkt, vs 7: buiten wensch en trane, vs 8: vermeert
betrouwen dat me-zelf gelijkt.
blz. 427: 't Gebladert staat verdiept... Eerste opzet zakb. 1923, blz. 75, de beide
strofen, dan 1924, twee maal, blz. 41 en 51, tenslotte alleen de eerste regel in 1925,
blz. 9. De eerste strofe is reeds in '23 vrijwel aan de bundel gelijk (vs 3: de verre
zee, vs 4: het wiegen van de lucht). De tweede strofe verschilde en kreeg zijn
e

definitieve vorm in de 3 versie (blz. 51) op een open plek na. De titel is daar
e

e

‘Na-Zomer (Park van de zee-stad)’ In de 1 en 2 versie waren vs 6 en 8: Het uur
omsluit me van zijn zoel-krystallen doom en en 'k zuig de zatheid die de dood is van
den droom. In de Gids geen varianten.
blz. 428: Een ster: een klompken ijs... De eerste regel zonder meer in zakb. 1923,
blz. 106 (O ster). Dan in 1924 op blz. 67 2 strofen + een halve regel en op blz. 65
de 3 strofen vrijwel conform de bundel; vs 4: vaste oneindlijkheid, vs 5: Mijn nachten
zijn geweest een mand (zo ook de Gids), vs 6: 't hard getal. Op blz. 67 luiden vs 2
en 3: Terwijl ge onzichtbaar zijt, o zee, die zucht noch hijgt; terwijl mijn hart, van
marren wepel, rust en zwijgt, In 1925, zakb. blz. 7: alleen eerste twee regels conform
bundel.
blz. 429: O Zee, die mijne lip doorkeent... Handschr. in zakb. 1923, blz. 59; vs 2:
het heele licht, vs 8: oneindig rijk.
blz. 433: Ode. Zoo, als aan 't stellig stooten... Gedateerd 1914-1919. Handschr.
M. Roelants; niet in zakb., gedrukt in Els. 1922, 391, titel ‘In Voto III’. vs 1 Els.: Zôô,
vs 3: volt, vs 4, hschr.: stampen van 't getouw, Els.: stompen van 't getouw, vs 16,
Els.: of kind.
blz. 434, vs 4 zonder streepjes, vs 10: genade;, vs 11: om, vs 22: zolder woog,
vs 24: wet. Vgl. bij dit gedicht ook de aantek. bij blz. 407.

blz. 437: Substrata.
Deze gedicht-kernen zijn bijna allen te vinden in het zakb. van 1921 vanaf blz. 19
(15 Mei). Op blz. 20 leest men links tussen haken epigramma, daaronder de titel
Substrata en rechts:
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begonnen 31 Mei. De groepen-indeling van de bundel is nog niet aangebracht; de
volgorde is geheel anders. Een handschr. van de bundeltekst, met slechts een paar
afwijkingen in interpuncties en verbindingsstreepjes, bevindt zich in het Museum
voor Vl. Letterk. De Substrata verschenen in De Stem, 1921, 812-819. Er ontbreken
enkele; de volgorde binnen de groepen wijkt af. De bundel Substrata verscheen
‘geschreven en verlucht door Leo Marfurt’ in 1924 bij De Sikkel te Antwerpen en
C.A. Mees te Santpoort in 215 exemplaren; in 15 exemplaren zijn de tekeningen
met de hand gekleurd.
blz. 441: Het vijfde substratum staat niet in het zakboekje, ook niet in De Stem.
blz. 442, vs 3: Hitte. Dit woord ontbreekt in het zakboekje, en in De Stem, vs 5:
zoo zijn er...: deze regel ontbreekt in het zakb., vs 9 zakb.: slecht gedicht.
blz. 445, vs 6, zakb.: de zee vlijt (slijt) als een slechte moeder. Hier en in de bundel
zal V.d.W. bedoeld hebben: vleit; vs 8, zakb.: Gemeene weemoed om geveinsde
liefde, vs 10: zingt op.
blz. 446, vs 2: borelingen, vs 4: als (zwarte) wildre tanden in een donker brood,
vs 5-9: dit substr. niet in zakb. 1921, in De Stem: o Licht der zee, wat wijkt ge aan
mijn gestalte/die zwart is...; vs 11: een maat-zang, vs 12: Ik loop gelijk een klein
soldaatje loopt: Een-twee. Want ik, ik ben bewustheid, Zee (zonder scheiding van
versregels).
blz. 447, vs 2: de vorm waarin de golf zich vlijend (verbeterd uit vlijt) en holt, vs
10: de aarde te genaken, vs 11 en 12 ontbreken in 't zakb. en in De Stem.
blz. 448, vs 1 en 2: niet in zakb. 1921.
blz. 449, vs 10-13: Dit substr. was blijkbaar kern voor een groter gedicht. Aan 't
eind van '20 vindt men ze in 't zakb. met als vierde regel: De nacht is zwart; mijn lijf
is zwart.
blz. 450, vs 7 en 8, zakb.: Een doode bloem. En ik ben gelijk een horzel in eene
doode bloem, vs 10 en 11: niet in zakb. '21.
blz. 453, vs 4: mijn oogen, vs 5: uw steenen, vs 6: ontbreekt, vs 8: mijn eeuwigheid.
blz. 454, vs 1: Als een papaver.
blz. 455, vs 1: naar onder; zee, vs 2: achter de zon staat tussen
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haken: lijdt hare felheid in de zee, vs 5 en 6 staan een eind verder in 't zakb. (blz.
28). Er volgt:
- Ik ben, die * * * wrakke
* * * * * heelt

blz. 457, vs 3 en 4:
De druif is schoon die in de zon te rijpen
hangt * * * *

vs 6: en eeuwig ijl, vs 9: in mijn verl n ontbreekt, vs 10: op een oud, gouden feest,
vs 12: ik, blinde.
blz. 458, vs 1: vaal-gerand, de Stem: rood-gerand; vs 4: rijst God, (ook De Stem);
vs 7: gedraaid gelijk een rups, (ook De Stem); vs 12: in 't oog te zien. In het zakboekje
vindt men op de bladzijden, waarop de substrata staan, nog enkele verskernen
meer. Sommige zijn door V.d.W. zelf doorgestreept en worden dus niet gedrukt.
Een paar andere werden bij de Fragmenten uit 1921 opgenomen. (blz. 435-439).
Opmerkelijk is, dat V.d.W. in de bundel de data opgaf: Brussel 1918 Oostende 1921,
terwijl vrijwel alle verzen in 't zakboekje van 1921 voorkomen. Omgekeerd leest
men in het zakb. van 1923, blz. 132 een titel Concreta en daaronder: als vervolg op
Substrata. Na deze titel volgt het fragm. Geboren uit de pijnen eener vrouw (5 regels)
te vinden II blz. 458.

blz. 461: Het Menschelijk Brood.
Dit gedicht werd afzonderlijk uitgegeven door A.A.M. Stols, Bussum 1926 in de
reeks ‘To the happy Few’, in 115 ex., alle genummerd en door de dichter en de
drukker gesigneerd (I-XV op Japans), daarna herdrukt als voorstuk in de uitg. van
De Modderen Man, 1930 en in De Wiekslag (uitgaven van Manteau Brussel en
Stols, den Haag, 1942/43). Op 4 plaatsen in de zakboekjes, 1914, '16 en '18, komen
fragmenten voor. Verder zijn er drie handschriften, een in bezit van P.v.d. Woestijne
(h. W.) een in bezit van Maur. Roelants (h. R.) en een in bezit van A.A.M. Stols (h.
S.). Van h. W. ontbreekt blz. 3 (de 2 laatste strophen van 't eerste deel); aan 't slot
van de gedrukte tekst is echter een strophe toegevoegd. In h. S. staat als datum
1915 en de volgende colophon: ‘Dit afschrift, als eenig manuscript te beschouwen,
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werd door den dichter gemaakt voor den heer Alexander Stols Jun., wien het in
opdracht wordt aangeboden-’. De extra strophe van h. W. ontbreekt hier. De eerste
sporen van Het Menschelijk Brood toont het zakb. v. 1914; op de binnenkant v.d.
vóóromslag leest men:
Wanneer 't voldongen kind, gespeend van alle wanen
Zijn kroppende onschuld uit zijn schraapge keel verwerpt
Op 't levensbrood, dat bijt van 't zout der eigen tranen
de gave schittring van zijn harde tanden scherpt
e

Dat is dus voorontwerp van de 4 strophe. Tussen vs 2 en vs 3 staat: ‘De slechte
glimlach van de gruwbre (booze) onfeilbaarheid’ en nà vs 4: ‘zij met den stompen
snoet, die wroetten en die vraten’
In het zakb. v. 1916 schreef V.d.W. bij 9 Jan.:
Wanneer hij aan zijn slaap de slagen trager voelt
maar harder naar * zou de aêren spannen;
wanneer hij in ijs * zijn polsen koelt
waar 't kind voor 't eerst de heete moeheid van de mannen
e

De laatste regel is een variant van vs 9 van het 2 gedeelte.
Bij 27 April staat genoteerd: Einde van ‘het Menschelijke brood’: Zang der
eenzaamheids-vervoering. In het zakb. v. 1918 op het vóór-schutblad:
Doch, waar de trane brandt ten krater zijner oogen
* * * * * mededoogen
* * * * * grijns
* * * * * vlekken wijns
de lucht van mispel operment

blijkbaar verband houdend met de eerste strophen van blz. 468.
Varianten in de handschriften (afgezien van enige duidelijke verschrijvingen):
blz. 463, vs 2, h. R.: zijn l n noch lastig van zijn lijdelijken groei, vs 4, h. R.: en
schaad'wen, scherp, over..., vs 5 h. W.: woel'ge, vs 9, h. W.: doordeesemend, vs
17, h. W.: zijne eenzelvigheid, vs 20, h. W. en 5: vóórbereid.
e

blz. 464, vs 6, h. R.: de jonge vreugde, vs 7, h. W. R en S: De felpen violier; in 1
druk foutief: felle, vs 8, h. W. en R: gelijk de perzik, vs 12, h. W.: uit ook zíjn, vs 13,
h. R.: hij weet,
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vs 17, h. R.: geur der geluwende appels, vs 18, h. R.: het pluimend hooi.
blz. 465, vs 6, h. W.: uit mensch, h. S.: aan mensch, vs 11, h. S.: drank (overal
elders dronk), vs 14, h. W.: naar zijn vleesch, vs 23, h. W.: dóor, vs 24, h. R.: van
een gezalfde deugd.
e

e

blz. 466, vs 4, h. W. R en S.: drank, 1 dr.: dronk, vs 5, h. W. R. en S.: lacht, 1
dr.: làcht, h. R.: lacht. Want waar nôg, vs 19, h. R.: 't voldóngen kind.
blz. 467, vs 1, h. R.: Waar 't kind... aderen aan 't paarsen, vs 4, h. R.: en beu het
hart, vs 6, h. W. achter legt puntkomma, vs 8, h. R.: koel besluit, vs 10, h. W.: 't
e

oude kind vergéefs, h. S.: 't oude, 1 dr. oûde, vs 11, h. R.: ter offer-daad, vs 16, h.
e
W.: 't felst ontkennen, vs 20, h. W. achter rammeit een komma, h. S.: geleegde, 1
dr.: geleegden.
blz. 468, vs 2, h. R.: met droesem woel'gen, vs 7, h. R.: waar aan de koele domen,
vs 17, h. W. heur trage, vs 18, h. W.: wereld óm, vs 20, h. W. en S.: ná haar dood,
nog, vs 21, h. S.: zúcht, vs 22, h. W.: zijne ontstentenis, vs 24, h. W.: voor 't
schaetren.
blz. 469, vs 1, h. W.: Ach, niet, vs 9, h. W. na beuren een komma, vs 11, h. S.:
teuglen, vs 13, h. W.: hij die, vóór vs 17, h. W. een streepje, in vs 18, h. W.: géén
komma, vs 20, h. W.: zélf, vs 21, h. W.: een komma na genot, vs 22, h. W.: van het
leven, vóór vs 24, h. W. een streepje.
blz. 470, vs 1, h. S.: Hij zonk; hij zônk (elders zonder accent), vs 2, h. W. en R.:
strikkende, vs 6, h. W.: schalkschheid... eene etter-buil, vs 13, h. W.: Zijn walg, h.
S.: zijn walg, vs 16, h. W.: fleemt. (zonder puntjes).
In h. W. volgt nog deze strophe:
- - Aldus 't festijn; aldus de laatste na-gerechten...
Zijt gij voldaan, o zoon der eigen-liefde? - Hij zint;
hij zucht; hij gaat voor 't laatst zijn leêge schale rechten:
een schóóne dronk den dooden Gasten. Hij begint:
... ... ...
Taalk. verklaringen.

blz. 464, vs 7: vunst = gloeit; blz. 468 vs 7 en 8, heraldische termen: keel = rood,
sinopel = smaragd-groen, orpement of operment = geel, vs 17: orbe, Lat. orbis =
schijf, vs 19:
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sorbe = drank, gemaakt uit de sorbus, lijsterbes; blz. 470, vs 1: sargassen, Fr.
sargasse = wier.

blz. 473: De Modderen Man.
In 1913 was de voorbereiding voor het verschijnen van een bundel Het Gelaat des
Dichters zo ver gevorderd, dat v. Dishoeck 2 exemplaren ter aanbieding aan de
boekhandel liet afdrukken en inbinden, waarin het eerste vel zes maal achtereen
werd afgedrukt. V.d.W. had toen reeds plannen voor een zogenaamd drieluik, dat
zou heten Het Licht der Kimmen en zou bestaan uit de bundels of afdelingen: Het
Gelaat des Dichters, De geestelijke Woonst en De acht Verblindingen. Vooral door
de tussenkomst van de oorlog verscheen Het Gelaat des Dichters nooit, al is het
mogelijk het in grote trekken te reconstrueren, dank zij het boekhandelsexempl. en
een handschr. met inhoud-opgave. Het meeste materiaal voor die bundel bestemd,
werd opgenomen in De Modderen Man, verschenen in 1920; een aantal gedichten
bleef er buiten (zie de aantek. bij de niet gebundelde verzen) andere werden
toegevoegd. Vandaar de data door V.d.W. opgegeven: 1909-1915. Het plan een
trilogie te componeren, die een weloverdachte eenheid zou vormen, bracht V.d.W.
ten uitvoer, toen hij op De Modderen Man liet volgen God aan Zee en Het Bergmeer;
in zijn zakb. van 1927 noemt hij als algemene titel Wiekslag om de Kim. Onder die
titel werden de drie bundels met als vóór-gedicht Het Menschelijk Brood uitgegeven
door Manteau te Brussel in 1942 en Stols te Den Haag in 1943. De eerste uitg. van
De Modderen Man verscheen in 1920 bij ‘Het Roode Zeil’ te Antwerpen, deels
overgenomen door Stols, in 250 ex. allen genummerd en gesigneerd plus 10 op
e

Japans, een 2 druk gaf Stols in 1930 (met opname van Het Menschelijk Brood) in
515 ex (15 luxe).
Van verscheidene gedichten uit De Modderen Man bestaan losse handschriften;
de gehele bundel is opgenomen in het aan Stols geschonken en als definitief
gekenmerkte handschrift, vermeld op blz. 795, welks tekst als voorbeeldig is
beschouwd. blz. 475: Vervarelijk festijn... handschr. in bezit van P.v.d.W.,
vs 2: zóó, vs 7: driest gedragen, achter vs 8 dubb. punt,
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vs 9: Zóó kenden..., vs 12: - zelfs ik, vs 13: bekennen! blz. 476: De dag is moede... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, Apr. 1912, blz.
113, titel ‘Het Gelaat des Dichters, eerste groep, XI’. daarna Het Roode Zeil, I, 1920,
e

476; vs 5, h. W. en 1 dr.: op mijnen schouder, vs 9, de Gids: míjn, ûw, vs 12, h. W.
en Gids: gíj.
blz. 477: Zij ligt te bedde... hschr. P.v.d.W., bestemd voor Het Gelaat des Dichters,
gepublic. H. Roode Zeil, I, 1920, 477; vs 9, h. W.: Misschien 't verbod van God
tusschen ons beiden;, vs 10: morgen, vs 11: wéten... beíden, vs 12: de
(verschrijving?) ík... gíj.
blz. 478: Ik wete dat ge ontwaken... hschr. P.v.d.W., eerst in Gr. Ned. 1912, II,
397, titel ‘Aan de Eeuwige (Uit “Het Gelaat des Dichters”; in bewerking)’, daarna in
H. Roode Zeil I, 1920, 478. vs 1, h. W.: ík wake, vs 2: míjn ... gíj, vs 5, h. W. en Gr.
N.: 'et eischte, h. W.: gíj, vs 6, Gr. N.: wen ik niet, vs 10, h. W. en Gr. N.: alleen van
u, vs 11, h. W.: en 'k û, vs 12, h. W.: mîjn, vs 14, h. W. en Gr. N.: U, vs 15, h. W. en
Gr. N.: smârten, vs 16 h. W.: verniétigd.
blz. 479: Kind met het bleek gelaat... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, Dec. 1911,
titel ‘Het Gelaat des Dichters, V’, zonder varianten, vs 7, h. W.: zélf-gereten, vs 9:
zelf.
blz. 480: Gij die u, sterker liefde... hschr. P.v.d.W. Eerst in Europa, 1908, II, 7,
titel ‘Verzen aan den aanvang der Lente I’, daarna De Gids, 1916, April, titel, uit
‘Aan de Eeuwige’, zonder varianten. Bij de titel in De Gids is op te merken, dat Het
Gelaat des Dichters, volgens de inhoudsopgave in twee hoofddelen was geordend.
Het tweede onderdeel is in beide delen genaamd: Aan de Eeuwige en aan de
Eeuwig-Eenige. h. W. achter vs 8 puntkomma, achter vs 11 komma, vs 12: vreest,
achter vs 13 komma, vs 14: dezen harts-tocht, vs 16: de bronst, achter vs 22 geen
streepje, wel vóór vs 23, vs 24: den dank, vrouw en den smaad.
De lezing in Europa wijkt aanmerkelijk af. Het gedicht heeft daar als ondertitel:
Mijne Vrouw en mijn Kind. Het bestaat uit 9 strophen, waarbij zich een tweede van
3 strophen aansluit. Ik laat beide gedichten hier volledig volgen.
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Mijne vrouw en mijn kind
I
O, Gij die, sterkrer liefde omgord,
u troostend naast me zet,
nu 't dagelijksch gedicht me wordt
weêr dagelijksch gebed;
nu dat een heetre kracht me brandt,
en dat mijn vroomre geest,
van schelle beelden overmand,
voor eigen weelde vreest;
waar 'k vóor een zelf-geschapen God
beducht mijne oogen sluit,
en wring te bersten in mijn strot
een al te vol geluid;
- gij, die mijn vreugde en mijne vrees
om deze lente weet,
o mijne vrouw, o schoone wees
van al mijn liefde en leed;
o Vrouw, die naast mij neêre u zet,
voor dezen harts-tocht báng,
waar ik bedwinge tot gebed
de bronst van dezen zang,
gij die me van uw blikken troost
waar mijne lippe lacht,
en uit uw keel de zuchten loost,
die 'k in mijn kele smacht;
- o Vrouw, o vrouw, o goede vrouw
die weet hoezeer ik lijd,
en dat ik in mijn ziele rouw
om wat mijn lijf verblijdt;
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gij, die, van sterkre liefde omgord,
u troostend naast me zet,
nu 't dagelijksch gedicht me wordt
weêr dagelijksch gebed:
ontvang, van wie niet vloeken mag,
en onder vloeken gaat,
- ontvang, van wie u lijden zag,
den dank, vrouw, en den smaad.

II
Gij zijt de goede wakers die
mijne oogen open houdt,
dat ik uw eigen wereld zie
van schemer, en van goud.
Gezegend weze uw vrome zorg
die door uw wensch me leidt
en door uw liefde: stille borg
dat ik ûw leven lijd.
Gezegend, vrouwe, en gij, mijn kind
die nieuw geluk me wijst...
- Ik staar mijn tranende oogen blind
naar waar ûw lente rijst.

blz. 481: Gij die mijn kommerziekte... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, Dec. 1911,
titel ‘Het Gelaat des Dichters (eerste groep, VII)’. Enige variant in De Gids, vs 18:
zorg verbleeken. h. W., vs 3: maar wier, vs 10: maatloos-mild! vs 18: om ûwe zorg
verbleeken.
blz. 482, h. W. vs 3: ook gîj, achter vs 6 komma, achter vs 8 puntkomma, vs 13:
gîj, vs 15: als gíj.
blz. 483: Ik ben u moe... Eerst in Gr. Ned. 1910, II, 54, titel ‘Stanzen I’, opdracht
‘Aan eene vrouw’, daarna in H. Roode
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Zeil I, 1920, 483. Gr. Ned. vs 2: donkren mond... bitter, vs 5: trilt en smeekt, vs 6:
gekeerd naar werend treuren, vs 7: die bevend, vs 10: lenden slaakt, vs 11: ik zie
in 't licht, vs 12: de matte bleekheid nog, aan 't eind een punt, vs 13: Want... andre...
nîet verstiet, vs 14: eenzelfden sluimer, vs 17: treurend, vs 18: verste hoop ...
diepsten ootmoed, vs 19: Wie zijt ge, vs 20: 't duister beeld, vs 21: ten klaren einder
van.
blz. 484: Gij hebt te zeer... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids 1911, Dec. titel ‘Het
Gelaat des Dichters (eerste groep IV)’, geen varianten, daarna in H. Roode Zeil I,
1920, 484. h. W. vs 6: ter pije (de juiste lezing) vs 11: zélf- verdoemen.
blz. 485: Gij spreekt geen woord... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, Dec. 1911,
titel ‘Het Gelaat des Dichters (eerste groep III)’, zonder varianten, daarna in H.
Roode Zeil I, 1920, 485. h. W. vs 3: 'k weet, achter vs 6 puntkomma, vs 7: neêrlaag
tegen-sarren, vs 10: heur.
blz. 486: Thans is het al voorbij... hschr. P.v.d.W., gepublic. in H. Roode Zeil, I,
1920, 486. h. W. vs 1: âl, vs 2: grauw, vs 4: vergeefs, vs 5: ook gíj, vs 9: dees borst,
vs 10 achter naaktheid komma, vs 11: wake.
blz. 487: Gij die 'lijk een verwijt... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, Dec. 1911,
titel ‘Het Gelaat des Dichters (eerste groep I)’ zonder varianten.
blz. 488: Weer gaat het veege licht... hschr. P.v.d.W. Gepublic. in De Gids, Dec.
1911, titel ‘Het Gelaat des Dichters (eerste groep II)’. Het gedicht staat ook in een
brief, ongedateerd, maar waarschijnlijk van 1911, aan F.v. Hecke. Na dolle scherts,
waarbij o.m. sprake is van vliegen over de Leie, breekt V.d.W. abrupt af met ‘Ik ben
zoowaar een beetje moe vanavond’. Daarna een passage van Mevrouw V.d.W. en
vervolgens: ‘Waarbij ik u dit gelegenheidsgedicht stuur’: Onder het gedicht: ‘Geloof
mij, verzen maken is nog het beste middel om te leeren vliegen...’
vs 13, Gids: naert me een, vs 16, Gids en brief v. H.: de lent'.
blz. 489: Weer staat mijn venster... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, Dec. 1911,
titel ‘Het Gelaat des Dichters (eerste groep VI)’

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

803
h. W., vs 8: eene, vs 14: vrees'ge, vs 17: goéd, vs 22: dôor.
blz. 491: Dit wordt geen lent'... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, Jan, 1914, titel
‘Het Gelaat des Dichters (tweede groep I)’. In h. W. staat als titel eveneens Het
Gelaat des Dichters I, met verwijzing naar De Gids, Dec. '11 en April '12. h. W. vs
3: en zijn, vs 5: ônverwachte, vs 17: tóch, vs 20: strakke stammen.
blz. 492, h. W. vs 4: verlangens, vs 15: en zijn, vs 16: nâakte, vs 18: dood, vs 19:
natuur, vs 21: brandt, vs 22: werkzaam.
blz. 493, vs 1: schoone waan, vs 3: en stare.
blz. 494: Ik ben met u alleen... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, Jan. 1914, titel
‘Het Gelaat des Dichters (tweede groep III)’. h. W. en Gids, vs 1: roode star, vs 2:
En waar, vs 6: angst ... mijne ijlt, vs 7: mijne oogen, vs 8: en deel de wijde nacht
van, vs 9: met uwe, achter vs 10: komma, vs 13: terwijl ge, vs 14: vurig-roode, vs
15: ge noodend ... altôos, vs 18: brânden. (Dit laatste accent is onzeker; herhaaldelijk
staat gelijk hier in de handschriften in plaats van een accentstreepje een komma
boven de letter, waarschijnlijk als een haastig geschreven accent te beschouwen).
blz. 495: Van alle reis terug... hschr. P.v.d.W. Eerst in Els. 1916, I, 125, titel ‘Uit
“Het Gelaat des Dichters”’. h. W. vs 2: Wàt.
blz. 496: O ziek, onzeker... hschr. P.v.d.W. en M. Roelants, eerst in De Gids, Jan.
1914, titel ‘Het Gelaat des Dichters (tweede groep, IV)’ h. W. vs 5 zonder streepje,
vs 7: onveranderd ijle. In het h. Roel. draagt het gedicht als titel De Stem; in een
voetnoot leest men: Uit den ‘Kyrie’ eener ‘Heilige Mis’, in bewerking. Dit is nauwelijks
een variant, eer een nieuw gedicht. Het zijn deze drie strophen:
o Ziek, onzeker en onzuiver,
en hunkrend steeds, en altijd moe;
om elk verlange' een vreez'gen huiver,
en op elk hopen de oogen toe:
hoe lange zal aan wonde zole
de bane zijn, die, duister, wijkt?
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hoelang 't erkennend licht verholen
dat in 't genezen oog me kijkt?...
o Ziek, onzuiver en onzeker
te leven van dees staegen dood.
En eeuwig dorste', o verre Beker;
en altijd hongren, hooploos Brood...

blz. 497: Uren van harde macht... hschr. P.v.d.W. Eerst in Els. 1916, I, 126, titel ‘Het
Gelaat des Dichters’. vs 3, h. W. en Els.: gedachte, vs 6, idem: heb, achter vs 9, h.
W. geen komma, achter vs 10, h. W.: komma, vs 12, h. W. en Els.: ijlt, vs 15, Els.:
diep ontgonnen, vs 16, Els.: eíndlijk, vs 18, h. W. en Els.: door-lêen.
blz. 498, vs 4, h. W. en Els.: - en treurig, vs 5, h. W. en Els.: komma na nabij, Els.:
tijgend, vs 8, h. W. en Els.: réchte, vs 17 Els. komma na bloed, h. W. na boomen,
e

na vs 19 h. W.: komma, na vs 21 zal met de handschriften en 1 druk beter
puntkomma te schrijven zijn, vs 22, h. W. en Els. komma na zwart.
blz. 499, vs 1, h. W.: ik niet lijde.
blz. 500: Trots, die mijn harte... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, Jan. 1914, titel
‘Het Gelaat des Dichters (tweede groep VI)’. vs 5, Gids: te gedrilden, vs 9, h. W.
o

zonder komma. In De Lelie, 1911-'12 is het n 5 van (5) ‘Liederen van Helena’. In
vs 1: Spot, die mijn harte...
blz. 501: Gij zult mij allen... hschr. P.v.d.W. Eerst in De Gids, April 1912, blz. 45,
titel ‘Het Gelaat des Dichters (eerste groep XIII)’ vs 5, h. W. en Gids: komma's na
wie en spijzen, vs 9, h. W. en Gids: niet, vs 10, idem: gebéên, vs 11, h. W.: hem
zullen.
blz. 502: Ik vraag den vrede... hschr. P.v.d.W.; tijdschr.-public. zag ik niet. vs 3,
h. W.: ontrijst de lage, vs 5: ten kalmen, vs 7: trâger, vs 11: vergeefs, achter vs 12:
komma, vs 13: rust, die - maagdelijke roze -. Het eerste vs komt reeds los voor in
't zakb. v. 1915!
blz. 503: Gedachtenis aan een jonge dichteres. hschr. P.v.d.W.
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Eerst in De Gids, Apr. 1912 (II, 14), titel ‘Het Gelaat des Dichters (eerste groep XII)’.
In het h. W. de titel: In Memoriam Renée Vivien. Over deze in 1909 aan tering
gestorven dichteres vergelijke men M. Rutten: ‘De Lyriek van K.v.d.W.’ blz. 176/177
en de daar opgegeven literatuur; over het verband met V.d.W.'s werk, Rutten l.c.
en mijn K.v.d.W. blz. 557. na vs 2, h. W. en Gids, puntkomma, vs 3, idem: waar
huivert, vs 4, idem: ongewacht-gekomen, vs 5, idem: 'k En hadde u niet verwacht,
aan 't eind geen leesteken, vs 6, idem: ûw blik, vs 13, idem: aan u gedacht, vs 14,
idem: om ons leden, vs 15, idem: ons verlangen, vs 16, idem: dat ze ons alleen, vs
20, idem: ûwentwaart.
vs 10: neerschen. V.d.W. gebruikt gaarne het ongewone neersch (waarsch. =
nesch) van geurig, mals en vochtig groen (neersche weiden), hier overdracht.
blz. 504: vs 1, h. W. en Gids: verre, vs 3, h. W.: ooge-schaal. In het h. W. eindigt
het gedicht met vs 4 van deze blz. zonder enige aanduiding van fragment-zijn. vs
7, Gids: smart-volvoerde, vs 9: in de sluiers, vs 11: vreugde-tranen, vs 16: wacht
en zwijgt, vs 20: dewíjl ... gevraagd, vs 21: zoo.
blz. 505, vs 5, Gids: Wij, arm, vs 7: te' eind, vs 11: verscheurde, vs 14: de êelen
schroom, achter vs 18 een streepje, niet vóór vs 19.
blz. 507: Op den dood van Jean Moréas.
De cyclus in memoriam van Moréas bestond oorspronkelijk uit 7 gedichten,
waarvan K.v.d.W. er 5 hier plaatste. De beide andere vindt men onder het niet
gebundelde werk (I blz. 735 en 736). Wat den dichter bewoog met name het
oorspronkelijke vijfde, zeer schone gedicht weg te laten, is moeilijk te gissen. In Gr.
Ned. 1911 waren er nog 6 tezamen gepubliceerd met weglating datmaal van ‘Het
nachtuur waakt...’
In een opstel over Moréas van 27 Maart '26 (opgenomen in Over Schrijvers en
Boeken II) schildert V.d.W. het ontstaansklimaat van deze verzen: ‘Ik had vernomen
dat Moréas zwaar getroffen was en dat nog weinig hoop bestond op redding. Ik-zelf
bracht in die tijd wakende nachten door aan de sponde van een man, die eveneens
stervende was. In de wake van 29 op 30 Maart (1910) had ik de Stances van Moréas
herlezen en gemediteerd.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

806
Aldus zag ik den ochtend met de rillend-rozige zon rìjzen om een jonge boomgaard
vol bloeiende fruitboomen. Na de nachtelijke wijsheid, dit mirakuleus-nieuwe leven.
Hebben de brekende blikken van den Dichter het nog gezien? Het is dien dag, dat
hij, zooals ik 's anderendaags vernam, gestorven is’. Zijn bewondering voor Moréas'
werk vindt men ook verantwoord in het opstel in Over Boeken en Schrijvers I uit
1924.
blz. 507: Uw aangezicht is bleek... hschr. P.v.d.W. Eerst in D.W. en B. 1910, II,
226, daarna Gr. Ned. 1911, I, 40. vs 3, D.W.B: zie' k schamper, vs 4, h. W. en D.W.:
schuin-oogend tussen komma's, Gr. N.: schuinoogend, vs 5, D.W.: god, vs 6, Gr.
N.: den duister, achter vs 7, h. W. geen komma, vs 8, hschr. en tijdschr.: blinkt, h.
W.: eeuwgen luister.
blz. 508: Het huis is vol van u: hschr. P.v.d.W. Eerst D.W. en B. 1910, II, 226,
daarna Gr. Ned. 1911, I, 41. vs 3, D.W.: ruimre, vs 6, D.W.: mijn koortse, vs 8, hschr.
en tijdschr.: mîjn ... ûw, vs 9, hschr. en tijdschr.: die 'k diene, vs 11, h. W.: - - o
Nooit-gefnuikt Getal,; zo ook tijdschr. behalve 't dubbele streepje, vs 12, h. W. en
D.W.: ruste.
blz. 509: Het nacht-uur waakt... hschr. P.v.d.W. Eerst in Gr. Ned. 1910, II, 56, titel
‘Stanzen III’. vs 2: in de tekst van dl I sloop de drukfout ontwiekt voor omwiekt, vs
3, h. W.: mijn oog.
blz. 510: Gij brandt mijne oogen... hschr. P.v.d.W. Eerst in Gr. Ned. 1911, I, 42,
daarna D.W. en B. 1911, II, 363. vs 2, D.W.: -, na Wake, vs 3, Gr. Ned.: mij-zelf, h.
W., D.W. en Gr. Ned.: hope, vs 9, D.W.: zijn, die, rêe voor, vs 10, h. W. en Gr. Ned.:
de eindlijk-, vs 12, D.W.: steevnend
blz. 511: o Gevangen geest... hschr. P.v.d.W. Eerst D.W. en B. 1911, II, 365. vs
3, D.W.: gedachten ... zat gezogen, vs 5, h. W.: míjne, vs 8, D.W.: dat..., geen
puntjes, vs 9, h. W. en D.W.: droom, uw, vs 11, h. W. en D.W.: iedre morgen kent
de, vs 12, D.W. inplaats van ... een streep.
blz. 512: Wanneer ik sterven zal... Geen hschr. Eerst in Gr. Ned. 1912, II, 398,
titel ‘Aan de Eeuwig-Eenige’ (uit ‘Het Gelaat des Dichters’, in bewerking)’. Achter
vs 21 geen komma, vs 22: 't laf gekreun, vs 24: dropje.
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blz. 513, vs 10: úw, vs 16: dat uw tegenslaat (zetfout), vs 18: felre, vs 21: dan, vs
22: vrouw.
blz. 514, vs 5: maar, vs 6: zelfs zijn, voor vs 11 een streepje, úw hart, vs 12:
diepste zorge, vs 13: Onaangeroerd zult gij, vs 15: zou baten.
blz. 515, vs 2: zoeten last, vs 3: weende ... en hoe de doop, vs 7: lippe smaadde,
vs 10: andere, vs 11: toornen 't meest u, vs 17: alléenige, vs 20: zonder streepjes,
voor vs 21 geen streep, vs 24: dat, wijl ... schalen.
blz. 516: Gij menschen, die misschien... hschr. P.v.d.W., bestemd voor de afdel.
‘Aan de Eeuwige’. vs 4: úw, vóór vs 9 een streepje, achter zuur een komma, vs 11
geen komma na begeert.
blz. 519: God aan Zee.
De bundel De Modderen Man dateerde V.d.W. 1909-1915; God aan Zee: Oostende
1919-1926. Tussen '15 en '19 ligt de wereldoorlog. Uit die tussen-jaren kennen we
door V.d.W.'s eigen aanduiding in een bundel slechts De late Chariten (1914-'19)
en de tweede ode uit Het Zatte Hart (eveneens 1914-'19). Nochtans is die periode
van grote betekenis geweest in V.d.W.'s ontwikkeling, die een geestelijke vernieuwing
werd. Dat uiteen te zetten eist een studie; ik doe het elders. Inzicht in de vernieuwing
geeft het proza, maar directer nog het Dagboek van den Oorlog in de N. Rct en een
enkele brief. Aan F.v. Hecke schrijft hij bijv. in 1918, dat in de eerste oorlogstijd ‘de
ijdelheid van alle litteratuur mij zoo schreeuwend in de ooren klonk, dat het mij het
verdoemelijkste Byzantinisme voorkwam nog aan litteratuur te denken’; de oorlog
zelf met zijn geestelijke ellende, voerde hem weer, zegt hij verder ‘naar de litteratuur
terug als naar een haven van redding’. Een tijd van diepe inkeer beleefde hij in het
dorpje Pamel, waar hij de twee laatste jaren der bezetting woonde. In de NRct. van
18 Aug. 1920 schrijft hij, naar aanleiding van zijn theorie, dat v. Eycks Aanbidding
van het Lam Gods dáár zou zijn geschilderd, over het dagenlang mijmeren in de
Pamelse tijd, op de heuvel van Ledebergh. Ik citeer slechts: ‘Ik zat daar, met mijne
oogen over de wereld ... en daar zijn in mij verzen gerezen gelijk er, naar het seizoen,
een lichte leeuwerik of een log patrijsken rees; maar ik schreef ze niet op,
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want door de lucht, de hooge en lage lucht, hoorde ik er aanhoudend bonzen, als
een nieuwe maat van een nieuwen tijd, het kanon...’. Verderop in dat stuk verhaalt
hij van zijn ‘haast onhebbelijk uitzettende dichtvermogen’. Dat hij niet alles
ongeschreven liet bewijzen de zakboekjes en mededelingen, in brieven van 1918,
aan teruggevonden vrienden. Bijv. aldus: ‘Ik heb vele gedichten gereed, die ik
voorloopig voor mijn beste vrienden hou’ (aan v. Hecke) Die brieven tonen ook, dat
hij zich bewust is van de nieuwheid van zijn laatste werk. Van de gedichten, die hij,
eind 1918, gereed heeft, schrijft hij aan v. Hecke: ‘Die verzen bewijzen, geloof ik,
dat ik meer in diepte dan in uiterlijke schittering gewonnen heb. 't Is in den grond
dat men de diamanten vindt; tant pis voor wie ons onder den grond niet volgen kan.
Ik ben heel duidelijk geworden; zóó duidelijk, dat men mij misschien wat minder nog
begrijpen zal’. Gelijksoortige uitspraken leest men in brieven aan zijn broeder
Gustaaf.
Bij het einde van de oorlog keerde V.d.W. als ambtenaar naar Brussel terug; na
moeilijke maanden vond hij een rustige woning in Woluwe. Hij had het als ambtenaar
en parlementair vertaler zeer druk, zodat hij klaagt dat voor schrijven hoegenaamd
geen tijd blijft. In Aug. 1920 werd de dichter benoemd tot opvolger van Frederique
te Gent; hij verhuisde weldra naar Oostende; eerst in de lente van 1925 vestigde
hij zich in zijn laatste woning ‘La Frondaie’ te Zwijnaarde bij Gent. Maar ook in de
zomers der volgende jaren vertoefde hij veel aan zee, in de Panne.
Zeer vele der gedichten uit God aan Zee komen voor in de zakboekjes van
1920-'26, een enkel in 1919 en zelfs 1917. (‘Een vrucht die valt...’). Bovendien zijn
van een aantal gedichten handschriften in 't bezit van Prof. P.v.d. Woestijne en van
Maurice Roelants, terwijl het eerder vermelde, voor Stols geschreven handschrift
de volledige bundel bevat ‘bedoeld als eenig manuscript’ en derhalve voor de tekst
normatief.
God aan Zee verscheen, als dl. 16 van de serie Traiectum ad Mosam, bij Stols
e

te Maastricht in 1926 in 300 genummerde exemplaren, waarvan 15 op Japans; 2
druk in Wiekslag om de Kim (Manteau en Stols, 1942/3).
V.d.W. componeerde deze bundel, zonder zich aan historische
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volgorde te binden, naar geestelijke principes. In de zakb. van '22 en '23 vindt men
een enigszins afwijkende benaming der groepen. De proloog en epiloog worden er
nog niet genoemd; de eerste groep (De heete Asch) draagt in '22 de titel De onrustige
veiligheid, in '23 De angstige veiligheid (boven ‘angstige’ staat ‘gloeiende’), de vierde
heet in beide proiecten Geheim van den honing; in '23 is er tussen haakjes aan
toegevoegd: honig te zuigen uit de giftigste bloemen.
In de volgende aantekeningen worden van enige gedichten, bij wijze van
voorbeeld, alle in de zakb. voorkomende staten gepubliceerd, in andere gevallen
karakteristieke staten van een strophe of versregel. Overigens worden de varianten
zo volledig mogelijk opgegeven van de meest voltooide staat in de zakboekjes en
van afzonderlijke handschriften.
blz. 521: Doop van den Bedelaar. In het zakb. 1922 staat een aanwijzing voor 't
ontstaan van het motief. Op blz. 52, bij 7 Oct. leest men: I De doop van den bedelaar,
II De begrafenis van den bedelaar (naar aanleiding van den dood van mijn bedelaar
die ik dagelijks zag in de kerk). Op blz 53 recto volgen de 6 eerste strophen van De
Doop, op 53 verso de 3 laatste (volgorde 1, 3, 2). Op 52 verso, dus links van 53 een
aantal losse verbeterde regels der 6 strophen. (V.d.W. schreef veelvuldig eerst op
het rechterblad, om dan links te vervolgen of verbeteringen aan te tekenen). Blad
e

54 recto geeft een eerste ontwerp der 7 strophe. Dan volgen op blz 67 recto de
eerste 7 strophen, op 68 recto strophe 8, 9, 10 en 13 en op 67 verso, naast varianten
van 68 recto, de strophen 11 en 12 (2 #x00D7;). Opmerkelijk is de zekerheid,
waarmee de meeste vs. terstond zijn neergezet. Het gedicht werd met een paar
varianten gepubliceerd in Elsevier 1923, I, 386, titel ‘Ultima IV’. Hier volgen alle
varianten.
blz. 521, vs 1: het zakb. geeft eerst vochte vonte, dan moer'ge vonte; vs 7, zakb.:
met, teistrend; vs 8, zakb. eerst: de trekken van mijn (norschen) dubblen drift, daarna
conform bundel; vs 9, eerst: zooals 'k haar (moest) zou; vs 10, eerst: en met de
schittring van 't geschrift, verbetering: en schittring van 't geheim geschrift; vs 11,
zakb.: dankbre flanken; vs 12, zakb.: zooals 't heelal; vs 13, zakb. eerst: zijn klop(pen)
was als hun wanken,
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verbetering: zijn klop was dreunend als hun wanken, daarna conf. bundel, vs 17,
zakb. eerst: en met hàar straal'ge dankbaarheid, dan: met hare straal'ge
dankbaarheid, vs 19, zakb. eerst: waar niemand * zou hooren, verbet.: dààr, waar
(zelf) zijn vader niet zou hooren, dan conf. bundel; vs 20, zakb. eerst: hoe 't om
(haar) zijn... dan: hoe ze om haar....
blz. 522, vs 1, zakb. eerst: bleeke kribbe; vs 4, zakb. 2 ×: een moede levens-lippe;
vs 5, zakb. eerst: een avond-(malven) ademhaal, dan conf. bundel; vs 7, zakb. eerst:
van alle * * (bevroed) bevrijd, dan: gelijk bevrijde oneindigheid; vs 8, 9 en 10, eerst:
Zoo ziet men, bij het zonne-zinken
Uw lippe die de zoom der zee
bijt als een schaal ten rand der reê

hierbij, op blad 52 verso, twee varianten nl.:
zoo ziet men u (het leven) den avond drinken
(o God), ten zoom der zee en 't zinken
(der zon) als aan een schaal, (u-zelf gewijd)
die rood ge bijt

daarna:
zoo ziet men hoe, bij zonne-zinken
o God, ten zoom der zee, bij 't drînken
U-zelf de lip ten bloede bijt.

Op bl. 67 recto de regels conf. bundel, alleen vs 10: aan een schale; Els. had: aan
een schaalrand, dien ge; vs 12, zakb. bl. 67: uit derven geest; vs 14, zakb., h. Stols
en Els.: deuren; vs 16-24 (strophe 8 en 9) zakb. 54, recto, slechts een aanzet van
beginen rijmwoorden, vs 16, zakb. 68: Zult gij het van de matheid (verlossen)
wasschen; vs 19, zakb. 68: dat blinkt alleen van gist, verbet.: (67 verso): dat blikkert
dik van gist. Ook h. Stols en Els.: gist; gift in dl I is zetfout. vs 24, h. Stols: kleuren
om; vs 25, zakb. 68: herhaalde (oneindigheid) onreikbaarheid.
blz. 523, vs 2, zakb. 68: * in 't verschil dat doodt (op blad 54 recto staat reeds:
Ach, Armen! Armen!

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

811
En het verschil dat doodt) vs 8, zakb. 67 verso: grijze leeftijd; vs 15, zakb. 67, verso,
e

e

1 lezing: om een gerechten waan, 2 lezing: om ongerechten waan, het laatste ook
h. Stols en Elsevier; vs 18, zakb. (68): (Gij) ons (wordt) blijft de vrêe (van) ('t vee)
bij maatlijk peistren; vs 20, zakb.: Geen wolke (zelfs) kent.
In het zakb., blad 68 recto, staat bij deze strophe nog aangetekend: ‘Ons kind zal
telkens verschijnen als zijne plaats in den hemel van onze oogen aangewezen is
(curve der planeten)’. vs 21, zakb. bl. 53: rustig-nuchter; bl. 67: O Dat wij nuchter
zouden worden; vs 25, zakb. en Els.: aan wie, h. Stols: naar wie.
blz. 524, vs 2, zakb.: ten bittren; vs 5, zakb.: als eene (nutt'ge) profijt'ge straffe,
o God; vs 7, zakb.: de' armsten, l gsten nacht; vs 8, zakb.: waarin we ons kind
aanschouwen zouden; vs 9 zakb.: het ijle kaf; vs 25, zakb., h. St. en Els.: zonne.
blz. 527: 'k Heb mijne nachten... hschr. M. Roelants, zonder varianten. In het
zakb. van 1922 eerst 2 Ü 3 strophen, alle doorgehaald, gedateerd 26 Dec. '21, dan
volledig onder titel Tenebrae, gedateerd 4 Febr. 1922. Gepublic. in Els. 1922, I, 319,
titel ‘Tenebrae I’. vs 6, zakb. en Els.: dezer ziele, vs 12 en 13: in het zakb. leest prof.
P.v.d.W. de rijmw.: bedeerd en verweerd (misschien verschrijvingen?).
blz. 528: De nacht, de zwoele nacht... In zakb. 1925 twee maal, (bl. 49 en 51).
Gepublic. in D.W. en B. 1926, I, 52, titel ‘Nacht’, vs 3, zakb. en h. Stols.: diepte een
dageraad; vs 5, zakb.: En 'k ben geen bake, h. St.: Ik ben geen, Els.: 'k En ben
geen; na vs 6 zakb. en Els. dubbele punt.
blz. 529: Gelijk een hond... hschr. M. Roelants, zakb. 1922 op bl. 6 recto en 7
recto (beide doorgehaald) en op bl. 8 recto, gedateerd 4 Febr. '22, titel ‘Tenebrae’.
Gepublic. in Els. 1922, I, 320, titel ‘Tenebrae II’. vs 3, zakb. h. Roel. en Els.:
avondlijke rust; vs 6, zakb. en Els.: peerlend bloed; vs 11: in dl I werd met zakb., h.
e

St. en Els. gekozen: vim (1 dr.: vin).
blz. 530: Harde Modder... zakb. 1924, bl. 24 (bij 20 Maart); in een tijdschr. zag ik
het niet. vs 4, zakb.: zijn de; achter vs 4 een puntkomma, vs 5: huis, vs 8: aan
verzadigde.
blz. 531: Een vrucht die valt... hschr. P.v.d.W., hschr. Mus.
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v. Letterk. (h. M.), titel ‘Nacht’; zakb. 1917, voorschutblad; gepublic. D.W. en B.
1924, I, 194. In het zakb. van de eerste str. vs 1 en 2:
Een vrucht, die valt
de Nacht in 't onontwijde zwijgen
buigt wijdsch (daarboven: wijder en statiglijk) zijn boog om mijn
mijn (sic) gestalt

Van vs 3 en 4 slechts begin- en rijmwoorden, vs 5 als in bundel. vs 1, h. W.: valt.
... 'k wijl, D.W.: ônontwijde; vs 2, h. M: welft, h. W.: statelijk; vs 3, h. M.: De tijd is
heen, h. W.: starren; vs 6, h. M.: vrucht..., te mijnen levenszoome; vs 7, h. M.: en
even; vs 8, h. W., h. M. en D.W.: maar rijker aan; vs 9, h. W. en h. M.: achter dan
en boomen kommas; vs 10, h. W. en D.W.: die vrucht; vs 11 ontbreekt in h. W. en
D.W.
e

blz. 532: Ik heb mijn zuiver huis... hschr. Roelants zonder var., zakb. 1920, 1 str.
e

e

als in de bundel, van de 2 en begin 3 een aanzet, waarin veel weer is geschrapt;
daarna volledig zakb. 1922, bl. 10 recto, titel ‘Tenebrae’, gedateerd Aug. '21-4 Febr.
'22. Gepublic. Els. 1922, I, 332, titel ‘Tenebrae IV’. Boven de eerste opzet in zakb.
leest men: Vae Nutrientibus (= wee de voedenden) en schuin daaronder: Evangelie.
vs 22, zakb. '22: in vrees van vrouw, in bronst der zoons; vs 23, zakb.: in hun-zelf,
h. St.: aan hun-zelf.
e

e

blz. 533: Ik droom uw droom... zakb. 1923, bl. 2 verso de 2 strophe (in 4 vs:
e

mijn hollen dorst), 1925, blz. 31: drie strophen en de 2 helft der vierde. Gepublic.
in De Gids Dec. '25. vs 3: wrok of vrees in zakb. open gelaten; vs 4, zakb.: wat ik
lijd; vs 8: hollen dorst; vs 11, h. St. en Gids: haar klaart; van vs 13 in zakb. alleen
gescheiden als rijmwoord; vs 15, zakb.: steeds blijft ... uw drift doorrijden, h. St.: uw;
vs 16, h. St. en zakb.: mijn.
blz. 534: Diep aan uw hart... in het zakb. 1925, blz. 15, 21 en 23 in 3 staten, de
e

e

laatste strophe pas in de 3 volledig. Gepublic. in De Gids, Dec. '25. vs 1, zakb. 1
e

e

staat: Diep in uw haar, in uwen nek; vs 2, 1 st.: duister-zoele; vs 3, 1 st.: Uw klaarte
e

e

een menigvuldge vlamme om mijne slapen, h. St.: slape; vs 5/6, 1 en 2 st.: mijn
e
e
blooten/mijn open mond doorschroeit; vs 9, 2 st.: eigen klaart, 3 st.: eigen licht.
e
De derde strophe in 1 st.:
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Maar ik * * * *
die glanzend waakt en lacht...
Ik ben in uwe * * hoede
de onnoozel-diepe en -rijpe nacht
e

e

e

vs 13, 1 st.: Het uur renne over; vs 14, 1 st.: de zee weve aan haar net; vs 15, 1
e

e

e

st.: ik duik in 't duister van uw klaarte; van de 4 str. is in 1 en 2 st. reeds de
slotregel definitief, de anderen onvolledig; vs 20, h. St. slapers-mond.
blz. 535: Ik zet mij naast... zakb. 1922, bl. 24 recto en 25 recto, gedat. 31 Mei '22
en 26 recto, titel Ultima, gedat. 1 Juni 1922. Gepublic. Els. 1923, I, 316, titel ‘Ultima
e

e

e

III’. vs 2, 1 st.: de teeknen, smartlijk fel; vs 6; 1 st.: haar van dood, 2 st.: haren
e

veeg-doorreepten; vs 7, zakb. en Els.: onbekende; vs 10, 1 st.: zoo de aarde glanst;
e
e
e
vs 11, 1 st.: weenend; vs 14, 1 st.: warmsten wijn; vs 16, 1 st.: trots en medelij'n;
e
vs 18, 1 st.: haar lijf doordanst geen enklen droom.
e
e
e
e
blz. 536, vs 1, 1 st.: in haar; vs 2, 1 st.: dat 'k mij; vs 5, 1 st, 2 st. en Els.: En
e
e
'k weet; vs 6, h. St.: gier'ge, 1 en 2 st.: de rijkste buit.
blz. 537: o Blik vol dood... hschr. M. Roelants; in zakb. 1924 blz. 31 (bij 10 Mei)
de eerste en derde strophe. Gepublic. in De Gids, Dec. '25. vs 6, h. St.: geene; vs
10, zakb.: dan de angst van de eigen weezen; vs 11, zakb.: - God, laat ons waan
en schijn, h. Roel.: Laat ons, mijn God, den schijn; vs 12, h. St.: uwe.
blz. 539: In hschr. Roelants van het volg. gedicht luidt de titel: De Zieke Danser.
blz. 541: Ik kom alleen, bij nacht... hschr. Roelants. In zakb. 1922, bl. 70 recto (bij
18 Dec.) onvoltooid de eerste strophe, in zakb. 1924, blz. 16 en 17 volledig (str. vier
e
2 ×). vs 5, h. Roel. en zakb.: aan licht, 1 dr.: vêeg van licht (zetfout); vs 7, h. Roel.
en zakb.: zwaait zijn zeis; vs 9, h. Roel, St. en zakb.: bann'ling; vs 12, zakb.: heet
de dorst; vs 14, zakb.: op 't te lang bemind gedicht; vs 19, zakb.: en 'k sluik.
blz. 542: Over de zee hangt... in zakb. 1924, blz. 3 (bij 1 Jan.) zonder varianten.
Titel: hominem sapit (Martialis) Mist over de Zee. Gepublic. in D.W.e.B. 1924, I,
193. vs 4, D.W.:
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En wie; vs 5: roept, voor vs 11 een streepje.
blz. 543: De zee wacht... zakb. 1924 volledig op blz. 10, 3 Strophen plus halve
e
regels van de 4 op blz. 11. Varianten naar blz. 10. vs 1: En ik doe; vs 2, hschr. St.:
grollend tijd (verschrijving V.d.W.); vs 8: koorts in de ijlte; achter vs 13 puntkomma;
vs 14: thans leef ik; vs 15: leêgt van zee; vs 18: als de maat; vs 23: gemuurd...
drabbe; vs 24: alleen de bede. Boven de tekst op blz. 11 als titel: De Schurftige
Danser.
blz. 544: o 'k Weet dat ik, onttogen... zakb. 1924, blz. 15 (bij 7 Maart), vs 5, hschr.
St.: lichten; vs 7, zakb.: zuil van vuur; vs 12, zakb. en hschr. St.: was; achter vs 14
puntkomma; vs 15: van elken den; vs 18, zakb. en hschr. St.: niet, vs 21, zakb.: van
mijne schoonheid, vs 24, zakb.: Maar....
blz. 545: 'k Heb noodloos... zakb. 1924, blz. 23, de eerste 3 regels, de derde:
nooit hangt als in een boom mijn woord. Het volledig gedicht op blz. 22. vs 3: de tak
van mij; vs 11, hschr. St.: En 'k heb.
blz. 546: Gij zijt de hond niet... zakb. 1923, bl. 13 recto een eerste opzet, de eerste
str. bijna volledig; zakb. 1924, blz. 21 (bij 11 Maart), volledig, zonder de aanhal. tek.
Laatste vs: zal prikken tot ge oneindig-goddelijk zult dansen.
blz. 547: Uw eenzaamheid... Eerste opzet zakb. 1923, bl. 27 recto, korter
e
samengevat, bijv. als 1 strophe:
Dronken van honger, en van moederschap
bliksem-verblind, heeft in de late guurt
deze wolvin in een doorweekte sloot
geworpen zeven jongen, schicht aan schicht

Daarna nog 2 volledige en 2 halve verzen en de slotregel:
Ik werp in ijle dronkenschap mijn kinderen

Volledig staat het gedicht, zakb. 1924, blz. 27. vs 3: doorscheurd; vs 5: en in het
drab,... doorweekten (ook hschr. St.); vs 10: heure wond (ook hschr. St.); vs 13,
hschr. St.: snikt; vs 14, zakb.: elke teef; vs 17: verte aan; vs 18: Haar lijf is hol (ook
hschr. St.); achter vs 19 een uitroepteken.
blz. 548: Nimmer zult ge 't licht... zakb. 1924, blz. 29, (bij 21 Maart), zonder aanhal.
tek. vs 4: peerlen-rag; vs 9, zakb. en

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

815
e

hschr. St.: ge liefde (1 dr. ge de liefde); vs 12, zakb. en hschr. St.: u-zelf.
blz. 549: En hoor uw hart... zakb. 1924, blz. 27, zonder aanhal. tek., vs 11: gij
(ook hschr. St.) geschikt (verschrijving); vs 15: geen roze.
blz. 550: Schaduw in den schaduw zijn... hschr. M. Roelants, zonder varianten,
zakb. 1923, blz. 129 (bij 10 Oct.). Gepublic. in Orpheus, Febr. '24, titel ‘Supplementa
IV’. vs 6, zakb.: en de; vs 11, zakb.: Gij, mijn God, zweep (mijn ook in Orph.); vs 12,
zakb. de êelste vonken, maar de eerste woorden doorgehaald, Orph. alleen: vonken,
hschr. St.: eindlijk, vonken.
blz. 553: Wij zijn nog niet genezen... in zakb. 1924, blz. 6 en 7. Op blz. 6 alleen
de varianten: vs 19: gebondnen, wij, tot dood en vs 20: de genade rake. De oudere,
onvoltooide versie van blz. 7 heeft in vs 2: o vele Schoonheid die verscheiden ligt,
vs 3: klaar of licht; vs 4: uw eigen rijk; vs 10: onvoltooid; vs 13: wij ruiken Godes
adem uit de voren; vs 19: onvoltooid; vs 22: het woord Goddelijke doorgehaald.
blz. 554: 'k Ben hier geweest... hschr. P.v.d.W., zakb. 1920, (bij 22 Dec.) zonder
de derde strophe. Gepublic. Els. 1921, II, 241, titel ‘Verzoeking van God I’. In het
zakb. de titel ‘Gebruik van God’. In hschr. v.d.W. en zakb. het motto:
'k Ben hier geweest, 'k ben daar geweest
'k Ben al de kapellekens naar geweest.
Vlaamsch Volkslied

vs 2, hschr. v.d.W., zakb. en Els.: 'k ben al de heemlen; vs 10, zakb.: der aard
genoten; vs 16, hschr. v.d.W.: en uw volstrekt genaaide ('t laatste ook Els.); vs 19,
hschr: moest; vs 20, hschr.: overdrachtelijke.
blz. 555, vs 1, zakb.: 'k Ben ..., 'k ben (zonder en), achter vs 1 in hschr. V.d.W.
een puntkomma; vs 2, hschr. W., zakb. en Els: hemel en helle (in zakb. verbet. uit
al de hellen); vs 3, hschr. V.d.W.: wát; vs 5, hschr. W. en Els.: mijn aangezicht,
grauw aangezicht, zakb.: en mijn gezicht, mijn aangezicht; vs 6: hschr. W., zakb.
en Els.: schoonste, hschr. St.: schóonste.
blz. 556: Eens groeit een boom... hschr. Roelants, zakb. 1921, bl. 13 recto (bij 11
Maart) en 1922, bl. 9 recto, titel ‘Tenebrae’,
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gedat. Maart '21-4 Febr. '22. Opmerkelijk is, dat de lezing van '21 't meest bij de
bundel aansluit. Het hschr. Roel. heeft dezelfde tekst als zakb. '22. Rechts boven
de tekst in zakb. '21 staat: (zicht op een magnolia). Gepublic. in Els. 1922, I, 321,
titel ‘Tenebrae III’, tekst conform, het hschr. Roel.: vs 1, zakb. '21: uit mij een boom;
vs 2, hschr. Roel en zakb. '22: Terwijl mijn doode vleesch in vocht...; vs 3, idem:
draagt hij, gelijk ciboren, gulden kelken. Tussen de eerste en tweede strophe staat
in zakb. 1921 tussen haken: maar wie er uit drinkt zal weten van mijn bitterheid; vs
5, zakb. 1921: maar, zoo daar (vooglen) englen zijn en steeds zal (wieken) waken;
e

vs 6: vlucht van ... zwarten tronk. In hschr. R. en zakb. '22, luidt de 2 strophe:
Doch, waar de Geest waakt (en steeds zal omwaken
een vlucht van zuiveren Geest den donkren tronk,
die zich ter kelken lave: hij zal smaken
de rotheid van mijn vleesch in zijnen mond.

blz. 557: Wat weet gij van kwetsuren... hschr. P.v.d.W., zakb. 1921, bl. 3 recto (bij
7 Febr.). Gepublic. Els. 1921, II, 242, In het hschr. W. is het gedicht II genummerd
e

en draagt het als motto: Et statuit super petram pedes meos, XXXIX psalm (en hij
stelt mijne voeten op een rots). De Els. tekst is gelijk aan die van hschr. W.; vs 2,
zakb.: die niet en; vs 3, zakb.: dan, tijdlijk; vs 5: mijn leven lang; vs 8, zakb.: die 't
(eeuwig) list'ge lot; na vs 9 geen komma (ook hschr. W.); vs 13, h. W. en zakb.: ál
zijn; vs 14 idem: om 't grinnikend; vs 15, idem: 't loochenen; vs 17, zakb.: pijne in
(nier) poot en ...
blz. 558, vs 1, zakb. en h. W.: Zijn hoop; vs 9 en 10 idem: dien harden God.
blz. 559: 'k Zit met mijn lamme beenen... zakb. 1921, bl. 11 verso en bl. 12 recto,
varianten van bl. 11 (volledigst); vs 7: De liefste lol, de schoonste lol; vs 8: op het
einde; vs 12: mijn logge beenen; vs 13: Mits ik dan maar, vs 16: de eigen spot.
blz. 560: Handen, die van goeden wil... hschr. Roelants, zakb. 1922, bl. 11 verso
en bl. 12 recto, 't laatste doorgehaald. Gepublic. Els. 1922, I, 389, titel ‘In Voto I’.
Achter vs 2 en vs 6, zakb. geen streep; vs 9, zakb. h. St. en Els.: weere keer 'k; vs
11, zakb.: sluit (ik) op (uw) sterren-luister toe; vs 13, zakb.: doch
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waar ... weêre vind; vs 16, zakb., h. Roel en Els.: zijn waan.
blz. 561: Het huis is rondom mij... zakb. 1919 bij 16 Maart, eerste opzet (3 1/2
regel) en 1921, bl. 10 recto (bij 20 Febr.) volledig, de eerste terzine in twee staten.
Gepublic. in Els. 1921, II, 244, titel ‘Verzoeking van God IV’ met het motto: Exultatio
eorum, sicut ejus qui devoret pauperem in abscondita. Habacuc. d.i.: hun
uitgelatenheid, als van degene, die den arme in het verborgen zou verslinden. Voor
de inhoud van het gedicht is verhelderend, dat V.d.W. in een brief van 25 Jan. 1919
aan zijn broer Gustaaf schrijft te wonen in een slecht huis, in dubbele zin: de dames,
die een deel bewonen en die tommies en poilus ontvangen, houden hem soms heel
de nacht wakker. Varianten naar zakb. '21 en Els. vs 1, zakb.: vol hoeren; vs 4:
vreugd. Op de twee kwatrijnen volgde in eerste versie een derde:
Ze ontroeren tusschen dij en dij, o God, uw kiemen,
terwijl ik van een menigvuldgen dood verzaad,
in mij de glanzen poets van een verdorrend zaad
en Gij, mijn God dit aangezicht kerft met duizend vliemen.

Dan als terzine opgezet; vs 9 en 11 als in de bundel; vs 10: God, - terwijl 'k, van
meengen (menigvuld'gen) dood verzaad; in Els. en hschr. St. bleef: terwijl 'k van;
vs 13: dat hun; vs 14: en mij (zonder streepje), hschr. St.: en-mij.
blz. 562: Gelijk het gonzend bliksmen... hschr. P.v.d.W.; in zakb. 1921 op blz. 1,
verso, 2 recto, 7 recto en 9 recto. Gepublic. in Els. 1921, II, 243, tekst v. hschr. W.
In hschr. W. en zakb. blz. 2 het motto: Als een goedt instrument, Marnix van St.
Allegonde (in zakb.: Wilhelmus). In 't zakb. 2 recto een eerste aangeven der themata
(losse regels, geen strophe):
Gelijk een pijl
(in de ondoorgrondlijke ijlte van het licht)
Gelijk een... (overgang)
Gelijk de visschen...
(Gelijk)
Maar neen, maar neen, gelijk aarde en metalen
(diep in de aarde krystal)
Neen, gelijk een dood stuk vleesch
God, God, gelijk dit alles
Och God, ik weet niet meer.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

818
blz. 7 recto geeft slechts een versie v. str. 2, weer doorgestreept. Op blz. 1 staan
str. 2, 3, 5 en 6 volledig, deels afwijkend, str. 1 en 4 fragmentarisch; op blz. 9 het
geheel, behalve het 2 × gelijk van 't slot. Van str. 4 komen 5 versies voor, waarvan
de meest afwijkende luidt:
Neen: gelijk bronst van aarde en van metalen
Verdicht bij (wee) duwe' en zuigen van 't heelal,
de ooge van God geniepelijk vertalen
in dood en blinde glinstring van krystal.

Een zeer afwijkende variant v. str. 5 op blz. 1:
Neen: ('lijk) een dood stuk vleesch, met dunne saus begoten
noch eigen smaak noch deugdlijkheid bekent;
dood zonder (leven, zonder weten) zonder klooten,
dood in u-zelf * (en de eindloosheid gewend) als een goed instrument.

Varianten uit hschr. W.: vs 10: leven bijten; vs 12: blinden buik (ook hschr. St.); vs
13: gelijk aarde en metalen.
blz. 563, vs 1, 2 en 3 missen in hschr. W.; vs 4: gelijk...
blz. 567: Stilte is de stelligheid... hschr. Roelants, zonder var., gepublic. in Orpheus
Febr. '24, met 't jaartal 1923, geen var.
blz. 568: Gij rijst aan mij... hschr. P.v.d.W., en hschr. M. Roelants, zakb. 1923,
bl. 108, alleen de eerste strophe. Gepublic. in Orpheus, Febr. '24, titel ‘Supplementa
I’. vs 2, zakb.: de wind geen geur; vs 3, zakb.: het koerend zoemen; achter vs 5, h.
W. een komma; vs 9, h. W.: na drijft een komma; vs 10, h. W.: onvademt; vs 12:
waarin de winter (ook h. Roel.).
blz. 569: Die mijn linker-hand... zakb. 1923, blz. 80 verso, en 81 recto. Gepublic.
D.W. en B. 1924, I, 196. In hschr. Stols dit gedicht vóór dat van blz. 568. vs 3, zakb.
80: herfst gloeit; vs 5, zakb. 80: Heilge oneindigheid; vs 6, zakb. 80: nog wat hopen
e

van me-zelf, blz. 81: slechts nog hongrend naar u-zelf, 2 versie: geene hoop dan
om me-zelf; vs 8 zakb. en D.W.: mane, vs 9, zakb.: Dân: mijn; vs 11 zakb. en D.W.:
En gij zult.
blz. 570: Sluit uwe oogen ... zakb. 1920, bl. 55 recto, gepublic. Els. 1923, II, 100,
titel ‘Optima III’. vs 2, zakb. schooner zal; vs 8: wordt me uw; vs 10: der beloken
(corr. uit geloken) uren;
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vs 12, zakb. en Els.: geborgen; vs 13, Els.: vrage; vs 14: zakb. en Els.: vreeze.
blz. 571: Waar me uw hulp... hschr. Roel. zonder var. zakb. 1923, blz. 115 (bij 15
Sept.). Gepublic. Orpheus, Febr. '24, titel ‘Supplementa III’. In zakb. mist str. 3.
Varianten uit zakb.: vs 1: bereikte; vs 2: in uwe; vs 3 eerst: In de schaadwen van
e

mijn stulp, later daarboven geschreven: In het nachtelijke fulp en in de nu 4 regel:
van de schaadwen.; vs 4: ging de liefde ontwake' en wachten; vs 5: mijn vrees; vs
6: der smarten; vs 7: een goddelijke zoen; vs 8: om de heldre roos van; vs 14: tot
men.
blz. 572: Groeien uit het brassend... zakb. 1926, blz. 52. vs 3: en (om) als een
e
e
straal. Van de 2 strophe 2 versies. In de 2 vs 8 boven elkaar: snoeit en lacht en
plukkend lacht.
blz. 573: Waarom verwijt ge mij... zakb. 1926, blz. 34 en 35, 2 versies, vs 1: de
e
e
wegen; vs 2, 1 versie: van het eigen oog; vs 3, 1 versie: klotst heen en weer; vs
e
e
5, 2 versie: uw gril; vs 6: om (naar) de maan; vs 8, 1 versie: Het is de weg.
blz. 574: Er is geen tijd... zakb. 1922, bl. 62, 63 en 64; rechts boven op 63 recto:
aan Boutens. Gepublic. Vl. Gids XI ('22/'23), 325, titel ‘Liederen der Bestendiging
I’, daarna Els. 1923, II, 101, titel ‘Optima IV’. In Vl. Gids vele varianten, ten dele ook
in zakb. vs 2: Vl. G.: wat me morgen liefde; vs 3, zakb.: onverbreekbaar glas en
aangedronken glas, Vl. G.: afgewezen; vs 4, zakb.: dat eeuwig, Vl. G.: dat steeds
maar; vs 9, zakb. en Vl. G.: Wat is; vs 10, zakb.: om (komen) dreigen en vergaan,
Vl. G.: om driftig dreige' en droef vergaan; vs 14, zakb.: rijst einde en rijst; vs 15, Vl.
G.: alles, dat; vs 17, zakb.: En (als) komt eens de ongenoden (dood) gast; vs. 18
zakb.: scheemren in 't gelaat, Vl. G.: vs 18/19: met alle gaven rijk belast, / ons
scheemren in het laatst gelaat; vs 19, zakb.: o rijkbevrachte reis-genoot (dit vers
geschrapt); vs 20: zakb. en Vl. G.: dan is.
blz. 577: Gij zijt een bloem... hschr. Roelants, zonder var. Gepublic. eerst Elsev.
1917, II, 285, sterk afwijkend (zie onder), daarna Orpheus, Febr. 1924, titel ‘Uit het
“Geheim van den Honig” I’. De eerste str. luidde in Els.:
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Gij zijt dees roos - en 'k ben alleen met u,
ter uchtend-nok o nuchter gode-teeken.
Nauw gaat de nacht op bloode waak verbleeken;
geen aêm die warend luw'.

vs 5: 't krystal der horizonnen; vs 8: roerloos, o roos, uw zonne; Strophe 3 in Elsevier:
Gij staat en wazemt straalloos, o pateen;
en - zoo gij donkert met den dage, roze nóg laat de dageraad u lichtend blozen
waar 'k sta, met u alleen;

De beide slotregels in Elsev.:
gij, roos; gíj, lijk dees roos. En ... ik, die lijd
in 't veilig duister...

blz. 578: Heb ik genoeg u lief-gehad... in zakb. 1925, blz. 47; gepublic. D.W. en B.
1926, I, 53, titel ‘Glas’. vs 3, zakb.: de uchtend en mijn hand; vs 4: te zamen las; vs
5: Uw klaarte draagt; vs 10: beeft mijne hand; str. 4 en 5 omgewisseld; vs 13, zakb.,
h. St. en D.W.: harde koelte; vs 15, zakb.: dorren mond; vs 16, h. St.: drank, in zakb.
schijnt te staan druk; vs 18 zakb.: smeet u te gruizel 't norsch negeeren van den
trots; vs 19: iederen schervel. Onder vs 20 staat nog: in u, o kelk!
blz. 579: Zie ik ben niet... hschr. Roelants, zonder var.; zakb. 1923, bl. 88 verso
en 89 recto (bij 20 Juli); gepublic. Orpheus, Febr. '24, titel ‘Supplementa V’ en met
de datering 1917-1923. vs 1, zakb.: ik ben niets; vs 2, zakb. en Orph: dien; vs 3,
zakb.: Mijn bloeme; vs 4 en 5 in eerste staat (tweede = bundel):
en ga 'k den greetgen menschen-mond verloren
'k weet dat aan de aarde niets verloren gaat.

In verz. werk I heeft in de titel een storende omzetting plaats gevonden!
blz. 580: Wie mij wat bloemen biedt... zakb. 1922, blz. 30, 31, 32, 33 en 42.
Gepublic. eerst in Vl. Gids XI, 1922/'23, 326, titel ‘Liederen der Bestendiging II’,
daarna Els. 1923, II, 99, titel ‘Optima II’. Op bl. 42, zakb. alleen als variant vs 9 en
10
uit zee en veer'ge veuren
Van 't hijgend zonne-licht?...

De voorafgaande staten zijn weinig afwijkend; vs 1: wie mij
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wat nelken...; de laatste 2 regels der strophen eerst korter: der hemelspheren / in
't oog van God; uit rechte veuren / het nieuwe licht. Vl. G. vs 7: komma's na dan en
gezicht; vs 10: van 't rijzend zonne-licht; vs 13: zelf-beschikken; vs 16, zakb., Vl. G.
en Els.: worde ik in de
blz. 581: Wielwaal, die van rijpe kersen... hschr. Roelants, zakb. 1922, blz. 13,
14 en 15, op blz. 13 doorgehaald. Gepublic. Els. 1922, I, 390, titel ‘In Voto II’. In
zakb. blz. 15 enige variant, vs 9: in mijnen hoek (zo ook Els.); op blz. 14 de
rijmwoorden van vs 6 en 8: plukt en verrukt, in vs 10 en 12: bijt en uw bete beidt.
blz. 582: Er is geen smart te groot... zakb. 1923, bl. 7, 1924, blz. 4 en 5, gepublic.
D.W. en B. 1924, I, 198. In het zakb. 1924 eerste versie van str. 2:
Het traag geweef dat stond aan stond
tot een stramien ons leven bond,
waarop ons vreugde en ons verdriet
de teeknen stikten van een lied.

Verdere varianten: vs 7, zakb. en D.W.: ze een trage zorge; vs 9, zakb., h. St. en
D.W.: gewerd, zakb.: beurte schacht (zonder ons); vs 11, zakb. en D.W.: in het licht;
vs 13 D.W.: geen macht, zakb. en D.W.: wakend wacht; vs 16, h. St.: uw; vs 19, h.
St., zakb. en D.W.: dood; vs 21, zakb. en D.W.: ten reddings-tocht.
Bij de eerste opzet van het gedicht in zakb. 1923, blz. 7 staat rechts boven: 11
e

Januari. Dood van Thijsje Permeke. De eerste en 4 str. zijn daar vrijwel als in '24,
e

de 5 ontbreekt. Tussen strophe 1 en 4 staan twee verzenparen, nl.:
Wij keeren 't aangezicht naar de zon:
ons schaduw wordt een rijke sleep,

en:
Wij zijn te gretig naar Uw brood
dat ons nog eénige honger kwell'.

blz. 583: De dag schuift vóor den Dag... hschr. Roelants zonder varianten; zakb.
1923, achterschutblad en 1925, blz. 27. Gepublic. in De Gids, Dec. '25. In zakb. '23
de eerste str. en tweede onvoltooid, in '25 volledig, eerste twee Strophen 2 ×. vs 1,
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e

e

1925, 1 st.: Aan den dag; vs 2, 1 st.: neen, sluit; vs 12 zakb.: ongehouwen.
blz. 585: Uitvaart van den Bedelaar... hschr. P.v.d.W., zakb. 1926, blz. 6, 7, 27,
43, 73, 75, 77. Op blz. 73, 75 en 77 achteraan de tekst str. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 regels
van 8, 14, 15 en 16 met geringe varianten, op blz. 6 en 7 strophe 10, 11, 12 en 13,
op blz. 27 een eerste, fragmentar. opzet van str. 1, op blz. 43 str. 5, een losse regel
uit str. 2 en blijkbaar een eerste opzet voor een niet uitgewerkte strophe. Na de
regel: o frissche en kalme, rijke en zachte staat op de plaats der rijmwoorden onder
elkaar: nacht, alle nachten, verwachten, samenbracht, delven, zelven, schelven..
Opmerkelijk is in het zakb. de zekerheid, waarmee dit soms cerebraal geachte
gedicht, vrijwel onmiddellijk definitief is geschreven en de eigenaardige volgorde
van ontstaan der strophen. In het handschr. W. staat geen titel, wel de datering 23
Sept. '26. Varianten op een enkel accent na: vs 4, h. W. en zakb.: armoe zelf; vs 9,
zakb.: besmette en lijdelijke vracht; vs 11, zakb.: Hij was allang, allang; vs 19, zakb.
met d'hope, h. W.: o Hope,; vs 20, zakb.: dra weêr voor onze stulp, h. W. en h. St.:
vóór.
blz. 586, vs 1, h. W.: na neen een komma; vs 7, zakb.: werd zatheid dra hij; vs
18, h. W.: Orde; vs 21, h. W. zijne oogen.
blz. 587, vs 6, h. W. en zakb.: beedlaar; vs 13, h. W. en h. St.: 't hoog; vs 19,
zakb. en h. W.: den waaier; vs 23, h. W. en h. St.: vader; vs 24, zakb. en h. W.: pijn
der schijnen; vs 25, h. W. en h. St.: moeder.
blz. 588, vs 5, zakb.: ons thans; vs 10, zakb. h. W. en h. St.: hij wéét.

blz. 591: Het Bergmeer.
Merkwaardig is de titel, die V.d.W. begin '26 bedacht voor deze bundel. Men leest
in zakb. '26, blz. 3 (3 Jan.) ‘Titel van den derden bundel van “Licht der Kimmen” De
klaarte binnen de vuist, (onderstreept).’ Alle gedichten van deze bundel zijn te vinden
in de zakb. van 1926, '27 en '28, gehele onderdelen ook in gelijke volgorde. De
indeling in groepen heeft V.d.W. zich
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eerst anders voorgesteld dan ze werd. In het zakb. 1926, blz. 81 (bij 25 Oct.) geeft
hij het plan als volgt:
Het Bergmeer (onderstreept).
De Blind-geborene (onderstreept) (praeludium)
1. De doode Haven
2. Het Berg-meer
3. De Voedster
4. Mis der Dooden (Verlossingsmis)
De Blind-gewordene (onderstreept) (postludium)
Op het voor-schutblad van zakb. 1927 staat: ‘Voor dit jaar:
Het Berg-meer. Algemeene titel der trilogie Wiekslag om de Kim’. Verreweg de
meeste gedichten uit de bundel zijn dan ook van 1927. In de bibliographische
e

Aanteekeningen achter in de 1 druk leest men ‘gedicht te Zwijnaarde en in de
Panne tusschen 1926-1928’. V.d.W. betrok in Maart 1925 in Zwijnaarde ‘La Frondaie’,
een afgelegen landhuis aan de zogenaamde Pintelaan een mulle zandweg,
waarlangs de oude spoorbaan Gent-de Pinte liep. Het huis ligt in een idyllische,
grote tuin, achter hoge hagen, waarachter rozenperken, vruchtbomen en vijver
schuil gaan. Aardige indrukken van milieu en levensgewoonten geeft G. van Severen:
K.v.d. Woestijne, Bruxelles, 1944 (Collection Nationale). pag. 27 en volg., Vgl. ook
Joris Eeckhout: Herinneringen aan K.v.d. Woestijne, Kortrijk, z.j.
e

Het Bergmeer verscheen als 28 deel der serie Traiectum ad Mosam bij A.A.M.
Stols te Maastricht, 1928, in 300 genummerde exemplaren (15 op Japans) en werd
herdrukt in Wiekslag om de Kim (Manteau, Brussel en Stols, den Haag 1942/'43).
Ook van deze bundel schonk V.d.W. een als ‘eenig-bestaand’ aangeduid, volledig
handschrift aan A.A.M. Stols, waarvan de tekst dus wederom normatief is (afgezien
van klaarblijkelijke verschrijvingen). Van een aantal gedichten bewaren P.v.d.
Woestijne en M. Roelants losse handschriften. Op een tweetal na vond ik van alle
verzen een tijdschriftpublicatie.
blz. 593: De Blind-geborene. Tot grote ontsteltenis van de dichter werd de titel in
e
de 1 druk: De Blind-gewordene, zodat de tegenstelling met het slotgedicht niet
duidelijk was. (de blind-geborene: de mens, die blind als hij is in zijn door de erfzonde
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geschonden natuur, God niet ziet; de blind-gewordene: de mens, die blind werd
voor de wereld, maar God leert schouwen). Zakb. 1926, blz. 85, 87 (2 × eerste 3
str.), blz. 105, 107, de eerste 3 str. op een kleinigheid na als in de bundel, str. 3, 4
en in één saamgevat 5 + 6; zakb. 1927, blz. 29, 31, 33, str. 6, 7, 8, 9, 10, 11, met
e

geringe varianten, 1 helft str. 12; blz. 32 en 34, brokstukken van volg. strophen
(veel onleesbaar); blz. 35 str. 13 en 14; blz. 36, 37, str. 16 en 17 (omkering der
volgorde van regels in str. 16). Opmerkelijk ook hier, hoe onmiddellijk meestal de
definitieve vorm gevonden is; er zijn zelden doorhahalingen.
e

Gepublic. in Els. 1927, II, 109, titel ‘De blind-geborene’. Varianten, vs 1, 1 st.: 't
e

Is avond nu, dewijl ik bad; vs 3: ik lig gelijk...; vs 9, 1 st.: Maar 'k blijve onaangeroerd;
e
vs 11, 1 st.: Ik zeg: de melk; vs 15, id.: Ik zegge; vs 17, id.: Er is geen slaap, of 't
is
e
blz. 594, vs 1, 1 st.: 'k Ben blank en blind en 'k ben; vs 2, id.: 'k ben aard; vs 3,
e
e
id.: diep of strak ... rib en (en ook h. St. en Els.); vs 5, 1 st.: 'k Ben bleek, 2 st.:
e
Blind-bleeke; vs 10, 1 st.: ontgoocheling; vs 15: nacht is brak; vs 19: als weeke en
rijpe;
blz. 595, vs 3: gezwolgen; vs 4: van mijne veil'ge; vs 5: vindt mijn wangen koel;
vs 6: mijn oogen zijn gelijk; vs 7: voor bronzenkalme en eeuwige; vs 10: groote
tanden; strophe 6 geheel conform bundel in 1927, blz. 29; in 1926 déze samenvatting:
o Mijne moeder, en o gij,
mijn vader, die mij hebt verloren
- gij weet het! - doch gij keurdet mij
vol wijsheid als verkoren:
Gij weet het niet; gij weet het nauw

enz. als in strophe 7.
blz. 596, vs 11, zakb. '27: schonk ons; vs 18: En 'k zie niet; vs 19: maar ik ben
wrokkend (doorgehaald en een onleesbaar woord er boven gezet).
blz. 597, vs 14: gezonken in haar ronden schoot (maar ronden doorgehaald); vs
16: woorden gelijk;
blz. 598, vs 5: Welk licht verklaart begeerend; vs 6: Ik weet; vs 8: nimmer werd 't
gezicht van; vs 9: in 't gelaat gedreven;
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e

e

Van str. 12 in zakb. verder alleen als 5 en 6 regel:
Ik zamel * * * werkelijkheden
het milde brood, de rijpe wijn.

blz. 599, str. 13 conform bundel in zakb. '27, blz. 35 (alleen vs 6: keel na kele).
Daarboven echter deze andere opzet:
de vilten voeten van den dag;
Een lach die beeft en niet zal falen.
En oogen, oogen!: streng gezag
naar wijde (? onzeker P.M.) liefde-palen.
e

e

Onder de definitieve strophe nog de 5 en 6 regel van str. 15 en een paar losse
woorden, deels onleesbaar. vs 13: duldig-zoet; vs 20: reeds enige blz. vroeger (blz.
25) staat in zakb. '27:
Ik kan de lucht niet verroeren
of uw geur verroert in mij

blz. 600, brokstukjes van str. 15, met verscheidene onleesbare woorden, op blz.
34; vs 12: van einden. De verzen 15, 16 en 17 staan in het zakb. op blz. 36 onder
de laatste strophe zonder afscheiding, ook niet v.e. leesteken; vs 19: uw oog-wenk;
vs 20: o God dien
blz. 601, vs 2: zwaait zijn bar (? onzeker P.M.) gezag; vs 8: zeurend-zoete; vs
20: armzaligheid.
Op blz. 37 van 't zakb. leest men nog de onder Fragmenten opgenomen regels,
die (vgl. het metrum) misschien bij De Blindgeborene hoorden:
Wij zullen God zoolang bebroeden
tot hij binnen ons harte woelt.

De varianten in Els. (en ten dele h. St.) betreffen enige hoofdletters en accenten.
blz. 605: De Koffen aangebleekt... hschr. Mus. v. Vl. Letterk., zakb. 1927, blz. 38
en 39 (fragment.) en 43 (conform bundel). Gepublic. in Nu, 1927, I, 43. In vs 4 is in
Verz. W. I de hinderlijke drukfout ingeslopen: staal (voor schaal). vs 6, h. Mus. en
zakb.: holte aan holt
blz. 606: Zou'n wij geen glaasken... hschr. Mus. v. Vl. Lett., zakb. 1927, blz. 39
(aanzet) en 41. Gepublic. in Nu, 1927, I, 43. Vs 1 en 2 behoren, gelijk in de hschr.,
e

tussen aanh. tekens.; vs 6, zakb. 1 st.: smeerlap; vs 9, zakb.: kwamen we eens;
achter
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vs 11, h. Mus. en zakb. een puntkomma, vs 12: aan;
blz. 607: De Meiskens uit de taveernen... hschr. Mus. v. Vl. Lett., zakb. 1927, blz.
41, 46 en 47. Gepublic. in Nu, 1927, I, 44. Zakb. blz. 41 een paar aanzetten:
en dragen * van vuur'ge zij
er slaapt een zoon in onze zij
en d'aarde is rond van bij 't begin
en wij zijn 't eind van alle tochten

Verder vs 4, h. Mus. en Nu: kinderen; vs 13, h. Mus. h. St., zakb. en Nu: ankeren;
vs 16, h. Mus., zakb. en Nu: 't Leven.
blz. 608: Naar Oost-land... hschr. Mus. v. Vl. Lett., zakb. 1927, blz. 52. Gepublic.
in Nu, 1927, I, 44. vs 2, zakb.: het is het; vs 3, zakb.: maar een mond, h. St. en Nu:
de monden; achter vs 5, h. Mus. een komma; vs 8, zakb.: de rust, vs 9, h. Mus. en
zakb.: Verlangen; vs 11, h. Mus, zakb., h. St., Nu: zékere; vs 12, zakb.: bij den
tragen, h. Mus., h. St., Nu: den talmenden; vs 14, zakb.: zwaar en lam; vs 15, 16,
17: zakb. slechts 2 verzen:
geur der zee vol amber is broos als
de geur der vluchtigste rozen

blz. 609: Ik ben 't geduld... hschr. P.v.d.W., zonder variant; zakb. 1927, blz. 69, geen
var. maar in vs 3 ontbreekt mart. Gepublic. in Nu, 1927, I, 45, geen var.
blz. 610: Mijn God, gij ziet... hschr. P.v.d.W. met nummer VI; zakb. 1927, blz. 63.
Gepublic. in Nu, 1927, I, 45. In h. W. en zakb. vs 2 en 3: gij.
blz. 611: Een zeil, een zeil!... hschr. P.v.d.W., 2 stuks, boven één het nummer
VII, zakb. 1927, blz. 71; gepublic. in Nu, 1927, I, 45. Achter vs 3 in zakb. geen leest.,
e

in h. St. en Nu een komma; vs 4 h. W. en 1 dr.: zouten zee; vs 5, h. W. en zakb.:
Ach; vs 6, zakb.: van haar krystal, vs 9, zakb.: huif, vs 10, zakb., h. St. en Nu: maar
strak.
blz. 612: Ik open me als een oog... hschr. P.v.d.W. met nummer VIII, zakb. 1927,
blz. 75 (fragment) en 74, gepublic. in Nu, 1927, I, 46. Varianten in zakb. blz. 74 en
h. W.: vs 6, beide: komma na lijdelijk (ook Nu); na vs 11, zakb. een komma; na vs
12, zakb. geen leest.; vs 14, h. W.: oogen; vs 15, h. W., zakb. en Nu: gij, h. St.:
ooge.

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

827
blz. 613: De treinen blazen... hschr. P.v.d.W., zakb. blz. 78, 79, 83, 85; gepublic. in
De Gids 1927, IV, 182 en 1928, III, 103! Op zakb. blz. 83 en 85 het volledig gedicht
met een enkele variant, op blz. 78 en 79 een vroegere staat, fragment. In h. W. als
titel: Gedichten I.
vs. 1, h. W., h. St., zakb. en Gids: het zuigen aan; vs 4, h. W. en Gids: komma
na gij; vs 12, h. W., zakb. en Gids: in ons om; vs 13, h. W., en zakb.: zéekre, Gids:
zékere, vs 15, h. W. en h. St.: besten, zakb.: Besten; vs 19, zakb.: gij-zelve zoudt
e

ons, 1 st.: lammen deemoed.
blz. 614, vs 9: De Gids: brallen wil; wijs beschikken; vs 10, zakb.: zulke vrucht;
e
vs 11, zakb. 1 st.: verzoenende eenheid! voelt ge om uwe leden / de stede waar
om u; vs 13, zakb.: doove wand; vs 15, h. W. en Gids: komma na borst, vs 21, h.
W., h. St., zakb. en Gids: En sluit; vs 23, zakb.: schichten-rijk, h. St. en Gids: flikkeren,
e
1 dr.: flitsen.
blz. 615, vs 2, zakb.: die alle kennen baart, Gids: kennen... bezitten; vs 4, zakb.:
het blind-gevreten, h. W., h. St. en Gids: o blindgevreten.
blz. 617: Het Bergmeer.
In het zakb. v. 1926, blz. 83 noteerde V.d.W. een indeling van deze groep,
belangrijk voor het verstaan. Dat de notitie niet op de gelijknamige gehele bundel
slaat, mag men m.i. opmaken uit het getal 2 voor de titel. De tekst is:
2: Het Bergmeer.
a) ‘Ik heb dit hooger oord gekozen tot mijn woon
b) De zee beneden ons, in den nacht’.
c) ‘Berg, bemiddeling tot den Hemel’.
d) ‘Neen, ik ben mensch: zoel en zuiver water van het meer. blz. 619: De zon ligt
in mijn linker-hand... hschr. P.v.d.W.; reeds in het zakb. v. 1917 (!) vindt men het
volgende ontwerp bij 24 Maart:
Ik draag de zon in mijne rechter-hand
* ik sta ten hooge * *
aldaar ze * * ...brand
in 't westen
Op dak en doom, alover voute en veste
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Mijn linker......
mij tegen hier * in sluiers aangetogen
ten hooge
weldra zijn aan de kam der horizonnen
mijn blikken de een'ge zonnen

(of ten hooge onderdeel is van een afzond. vs, dan wel in het vorige in te voegen
is, blijft onduidelijk).
In hetzelfde zakb. (1917) wordt op blz. 3 verso een ontwerp aangetekend voor
een groep Hesperos, waarbij dit gedicht behoren zou. Er staat:
Hesperos (onderstreept)
1. De zon ligt in mijn rechter hand
2. Ik heb de goden uitgeschakeld.
3. ‘L'aspect des merveilles... il désirait plus que jamais de mourir’
Daaronder volgt:
Hesperos (onderstr.)
ὃς κάλλιστος ἐν οὐρανῷ ἵσταται ἀστήρ (Ilias XXII. 318)

In het zakb. van 1927 (tien jaar later!) blz. 91 (bij 20 Aug.) vindt men dan de 3
strophen met varianten en verbeteringen op blz. 90. In 't hschr. v.d.W. staat er als
nummer boven: II. Het gedicht is gepublic. De Gids 1927, IV, 184 én 1928, III!
e

Varianten: vs 3, zakb. 1 st.: haar laat gewemel in 't verwelkend weste; vs 7, zakb.,
e

e

1 st.: en weekt * heur schemerweven; vs 8, zakb., 1 st.: waar blauwend de ademen
van de aard in beven, h. W. en Gids: van 't graan, waar de aedmen, blaauw, van
de aarde in beven; h. St. heeft echter, evenals de bund. 2 × 't graan; vs 9, zakb.: ik
steeg.
blz. 620: Ik heb dit hooger oord... hschr. P.v.d.W., De laatste 5 strophen in zakb.
1927, gedateerd 2 Sept. (enige regels dubbel). Gepublic. de Gids, 1927, IV, 184,
en 1928, III! vs 1, h. W., h. St. en Els.: gekoren; na vs 5, h. W. en Gids: geen komma;
vs 11, h. W.: die is het oord; vs 15, Gids, zonder streepje, vs 18, Gids: der morgens,
achter vs 7 een komma (ook h. St.).
blz. 621, vs 8, h. W. en Gids: kele; vs 12, h. W., h. St., zakb. en Gids: en waar,
zakb.: van dezen mond; achter vs 14 h. W., h. St., zakb. en Gids: komma; vs 15
e

zakb. 1 st.: doch waar
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e

'k, op 't strakke vlak; vs 16, 1 st.: met heel mijn edel beeld al dieper de ijlt in daal;
vs 19, h. W., h. St., zakb. en Gids: weigering.
blz. 622, vs 7, achter vroegen viel in dl I de puntkomma uit, zakb.: voor uw lippen;
vs 8, h. W., h. St., zakb., Gids: uws harten.
blz. 623: o Vruchten-lêege schaal... hschr. P.v.d.W., met als nummer: V; zakb.
1927 bij 5 Sept.; gepublic. De Gids 1927, IV, 188. (Dit vers in De Gids '28
weggelaten). vs 3, h. W., zakb. en Gids: nog; vs 5, zakb.: geen druiven; vs 6, zakb.:
tót geur ..., de wonde druipt.
blz. 624: Ik weet: ik berg iemand... hschr. P.v.d.W. met nummer IV, zakb. 1927
bij 3 Sept. Gepublic. Gids 1927, IV, 186 en 1928, III (!). Uit de handschriften blijkt,
dat het gedicht op blz. 627 niet als een afzonderlijk gedicht is te beschouwen, zoals
het in de bundel gedrukt werd, maar als laatste strophe van het onderhavige. In het
zakb. ontbreken de vs 11, 12 en 16. Dit is daarom merkwaardig, omdat het gedicht
a.h.w. een nauwkeurige vertaling in poëzie is van ‘Het Geheim’ in ‘Beginselen der
Chemie’ (dl. III, blz. 694); de in het zakb. ontbrekende regels bevatten juist enige
toevoegingen, die in het gedicht werden aangebracht. De weergave in poëzie blijkt
dus aanvankelijk nóg precieser te zijn geweest. (vgl. ook de aantek. in dl III, blz.
1036).
vs 6, zakb.: binnen komen; vs 7, h. W. en h. St.: Daar ís; vs 9, zakb.: en kent geen
hoek; vs 13, zakb.: Ik zie hem niet; vs 18, zakb.: duidelijk dat hij.
blz. 625, vs 3, zakb.: Het laat mij toe dat ik mij koestren zal; vs 4, zakb.: in zijn
bezit, in zijn mij dier bezit; vs 5, zakb.: in zijn klaarblijkelijk, vs 6, zakb.: duister-vol;
vs 8, h. W., h. St. en zakb.: ik vraag, zakb.: zijn onbekendheid; vs 11, zakb.: voel ik
u bij wijlen; vs 13, zakb.: die onbekend; vs 17: moom, lees: mom, zakb.: te persen
in; vs 18, zakb.: van onverschilligheid, onaangedaan; vs 21, zakb.: te denken; vs
22, 23, 24, zakb. géén accenten.
blz. 626, vs 2, zakb. even-diep besef; vs 6, zakb.: dat hij zich mijner openbaren
zal; vs 8, zakb.: hem nimmer meer en zullen kunnen zien?, daaronder: zien en
mogen?
blz. 627, vs 2, h. W., h. St., zakb., Gids: uit der mate; achter

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

830
vs 6, h. St. geen puntjes; voor vs 7, h. W., zakb. en Gids géén streepje, de Gids:
vreemdeling; tussen vs 9 en 10 in h. W. en zakb. geen wit. In zakb. 1927 vindt men
bij 18 Juni (blz. 53) reeds een aankondiging van het gedicht in déze strophe:
Ik huis iemand in mijn gekeerde woon;
er bergt zich iemand in mijn zuivre woonste
en van ons beiden is hij de schoonste
al werd ik schoon

blz. 628: Het is of alles nog gebeuren... hschr. P.v.d.W. met nummer VI, zakb. 1927,
blz. 93 (aanzet v. str. 1) en bij 6 Sept.; gepublic. in De Gids 1927, IV, 188 en 1928,
III. In zakb. bij 6 Sept, de tekst v.d. bundel (alleen blz. 629, vs 14: de pijn en vs 19:
gaat beginnen); vs 1 en 2, h. W.: 'of; vs 3: mijne oogen; vs 14: laatsten; vs 16,
uiteen-gespoten, de Gids.: geschoten.
blz. 629, vs 13, Gids: na ontvangenis een uitroepteken.
blz. 630 en 631: Aarde, over-oude... hschr. P.v.d.W. met nummer VII, zakb. 1927,
Sept., blz. 17, 18, 19, 21; gepublic. De Gids 1927, IV, 189 en 1928, III. In zakb. blz.
21 de eerste 8 str. als in de bundel, slechts vs 11: uw, vs 14: wetend (ook h. St. en
Gids) en blz. 631, vs 7: mijne wilde (ook h. W. en St.). Op blz. 18 de laatste 3 str.
zonder variant. Op blz. 17 een tiental losse regels.
blz. 631, andere varianten: vs 16, h. W., h. St. en Gids: van tij en wijke; achter vs
18, h. W., h. St. en Gids: dubbele punt; vs 19, h. W.: mijn aarde; vs 24, h. W. en
Gids: dood.
e

blz. 632: Nog vóor de glans... hschr. P.v.d.W. met nummer VIII, zakb. 1927, 2
deel, blz. 2, 3, 22, 23, 24, 25; gepublic. in De Gids, 1927, IV, 191 en 1928, III. Op
blz. 25 zakb. achtereen de eerste 7 str. en str. 10; op blz. 24 str. 8 en 9, 11, 12 en
13, de laatste met verscheidene varianten. Op blz. 22 en 23 fragmenten van str. 2,
3 en 5; op blz. 2 en 3 een aanzet van str. 1 en de laatste str. vs 6, zakb.: kaalte van
e

e

't wad; vs 8, 1 st.: en in duizend schervlen gespat; vs 11 en 12, 1 st.: van den
e
bibber-mond der kreken / tot het wringend gelaat van de zee; vs 19 en 20, 1 st.:
e
want in u is het lichte leven / en in alle zwaarte is de dood, 2 st.: het vloeiende is
e
lichtende leven / en in alle zwaarte is de dood, 3
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st.: Is dan vloeien 't eenige leven / Is alle zwaarte de dood?
blz. 633, vs 10, zakb., h. W, h. St., bundel: het teeken; vs 13, zakb.: gelaten,
duizend; vs 14, h. W., h. St. en Gids: gelaat, zakb.: tot het eeuwig-zelfde gewijd; de
laatste strophe van blz. 633 in 't zakb.:
ó moerassen die licht te wachten
op zijgen naar dieper licht
o heele water der nachten
aan dit neigend grasje verdicht.

In h. W. deze strophe 2 ×, eenmaal in vs 24, evenals h. St.: naar dieper licht.
Door een lijn is in 't zakb. aangeduid, dat str. 10 (op blz. 25) aansluit bij str. 9 (blz.
24).
vs 9: verzijpen = als door een verzijp (= vergiet) laten wegstromen.
e

blz. 635: Thans gaan de wateren... hschr. P.v.d.W., zakb. 1927, 2 deel, blz. 29,
30 en 31. Gepublic. De Gids, 1928, III. Op blz. 31 van zakb. de eerste 7 str., slechts
e

in de 6 staan varianten; op blz. 30 verdere varianten van str. 6 en 3 regels van str.
e

8; op blz. 29, 1 st. van str. 1, 2 en 3; blz. 28, varianten van str. 5 en 6. vs 3, zakb.
e

e

1 st.: De dag vervaalt me; vs 8, zakb.: onbewogen leegte; vs 10, 1 st.: mijn leden;
e

na vs 11, h. W. puntkomma; vs 15, 1 st.: gelijk het zuigen.
e

e

blz. 636, vs 7, 1 st.: zware aarde, worstelaren zwaar van goud; vs 8, 1 st.:
meerminnen, wateren, die blinkt van zout; vs 10, h. W.: machtig, doorgestreept en
e

vervangen door naarstig; vs 16, 17, 18, 1 st.:
En te verliezen wat men vurig wint
en om de klaarte-zelve te verzaken
niet als wie klaart tot duisternis ontgint

vs 19 en 20 ontbreken.
In het hschr. v.d.W. maken de 4 strophen van blz. 636 de indruk van een
afzonderlijk gedicht.
e

blz. 637: Me-zelf voorbij... hschr. P.v.d.W., zakb. 1927, 2 ged., blz. 32, 33, 34,
35, 36, 37; gepublic. de Gids, 1928, III. In het zakb. blz. 35 str. 1, 2, 3, 4, 5 met enige
varianten aan 't eind; op blz. 36 str. 8 en 10 (geringe var.); op blz. 37 str. 6 en 7,.
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Dit behoeft niet te wijzen op een anders bedoelde volgorde der strophen, daar
V.d.W. op een dubbel blad meest rechts begon en links voortzette of varieerde. Op
blz. 32, 33 en 34 fragmenten der verschill. str. in eerste staat. De herhaling van de
aan 't slot gewijzigde eerste strophe als negende staat niet in 't zakb.; vs 5, zakb.
e

e

1 st.: het pad dat; vs 7, h. W., h. St., zakb.: en 'k ben; vs 8, zakb. 1 st.: van de
oude sponde; vs 15, 16, 17 komen in 't zakb. in 3 staten voor:
1 o reiken, reiken! Neen, bezwijken
toch gaat de vlerke haar vlucht verrijken
met zaal'ge loomheid van haar loon
2 o, 't oude reiken en bezwijken
De vlerke kon haar vlucht verrijken
met d'een'ge loomheid tot haar loon
3 als in de bundels

blz. 638, vs 5, zakb.: tot dieper teeken van uw bronst; vs 8, zakb.: verzopen en
verheven; vs 9, zakb.: der doode teven; vs 10, zakb.: het modder uit naar licht
e

gehescht; vs 13, zakb.: de degen brak; vs 15, zakb. 1 st.: en zou u loonen (achter
dit vs. in h. W. geen komma); vs 20, zakb.: moest u leeren; vs 23, h. W. en zakb.:
e
eigen liefde; vs 24, zakb. 1 st.: al de vuren, vs 25, zakb.: wat baat, h. W. en h. St.:
e
e
wat; vs 28, zakb. 1 st.: niet dan * om u-zelven bidt, 2 st.: niet dan om de eigen
liefde bidt.
vs 10: heschen of hisschen n.h. Mnl. = naar adem snakken, hijgen.
blz. 639, vs 3, zakb.: het eigen lijf ontgaan; vs 4 zakb.: alle winst is blij verliezen,
vs 6, zakb.: 't verhit krystal is vloedend vriezen; vs 7, zakb.: ellek; vs 13, h. W. en
h. St.: die, later, de vs 13 en 14 komen in zakb. blz. 34 los voor; vs 16, h. W., h. St.
en zakb.: niet; vs 17, zakb.: die mijn oog; vs 18, h. W. en h. St.: mijne ooren, vs 19,
h. St.: vervolste.
In het zakb. blz. 33 vindt men nog de 3 regels, die niet in 't gedicht verwerkt
werden:
En deze paden thans: ze scheiden
nog nauwlijks liefde van verblijden
en lijden nauwelijks van zon.

In het hschr. P.v.d.W. staan de 3 eerste str. v. blz. 638
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op een afzond, blz., zo ook de 3 volgende en de laatste. Ui het zakb. blijkt echter
met zekerheid, dat V.d.W. één gedicht bedoelde.
blz. 641: De Voedster. In het fragmentar. schema v.d. bundel zakb. 1926, blz. 79,
80, 83, leest men deze omschrijving: De Voedster (zij die de kinderen voedt en
bemint die ze niet heeft gedragen).
blz. 643: Geur van het reeuwsche beest... hschr. P.v.d.W., zakb. blz. 63 in aanzet,
blz. 62 volledig; gepublic. D.W. en B. 1928, I, 169, titel ‘Uit “De Voedster”’. vs 1,
e

e

zakb. 1 st.: het wilde beest; vs 2, h. W., h. St. en zakb.: een aarde; vs 5, zakb. 1
e

st.: laatste vrucht; vs 6, h. W. en zakb.: ten killen; vs 8, zakb. 1 st.: Ik ben de duistre.
e

blz. 644: Gebogen, ach... hschr. P.v.d.W. zonder var., zakb. 1927, 2 ged. blz.
53; gepublic. D.W. en B. 1928, I, 170, titel ‘Uit “de Voedster”’. vs 1, zakb.: een nacht,
D.W.: den nacht; vs 4, zakb. en D.W.: 'k nimmer voed; vs 7, zakb.: aan mijn
gesmoorde; vs 8, zakb.: hanker-oog.
e

blz. 645: Ik ben geen wakkre... hschr. P.v.d.W. zonder var., zakb. 1927, 2 ged.
e

blz. 49 de eerste strophe en een sterk afwijkende opzet van de 2 ; blz. 47 en 48
e

fragment, losse regels. vs 1, zakb., 1 st.: geen rinsche lent; vs 5, zakb.:
wemelmondje ... 't wimpren; na vs 5 leest men op blz. 49:
Maar 'k ben die van mijn zorge een huilge wange dauw
Maar 'k ben die het geloken kind en 't verend-zieke (?) douwt
Maar 'k ben die 't ziek-geloken kindje wiege

Op blz. 48 nog dit ontwerp:
Maar warrem ... ben 'k als een zwerk gebogen
die alle vraag ontvangt, die
welke elken aer ontvangt, die dondert en die dauwt

blz. 646: Ik ben de hazel-noot... hschr. P.v.d.W., zonder var., zakb. 1926, blz. 31,
e

1927, 2 ged. blz. 39 en 41; gepublic. D.W. en B. 1928, I, 171, titel ‘Uit “de Voedster”’.
In 1926 schreef V.d.W.:
Gelijk de worrem in de hazelnoot.
Gij hoort hem niet, maar de noot wordt lichter en lichter.
Ik vermoed dat hier themata worden aangegeven voor symbolisch proza als in
‘Beginselen der Chemie’. Er volgt immers:
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En God glimlacht: met den hoogmoed had hij de onontbeerlijke behoefte aan de
gratie geschapen
Eva plukt een appel die de vorm heeft der aarde
Adam beladen met de opperste straf: dat hij niet wist van de opperste verlossing.
In zakb. 1927 op blz. 39, de eerste strophe, op 41 beide, vs 4, zakb. en D.W.: 'k
word een ijlt, vs 5, zakb. en D.W.: leêge schade.
blz. 647: 'k Heb mij verlaten aan de druif... hschr. P.v.d.W. zonder var. zakb.,
e

1927, 2 ged. blz. 43; gepublic. D.W. en Belf. 1928, I, 172, titel ‘Uit “de Voedster”’.
vs 3, zakb.: Alle gave is bate. In 't zakb. na vs 6 en 7 een komma.
blz. 648: 'k Verzoek de zee... hschr. P.v.d.W. zonder var., zakb. 1928, blz. 3 recto;
gepublic. D.W. en B. 1928, I, 173, titel ‘Uit “de Voedster”’. In 't zakb. slechts de
eerste strophe; in vs 3 is ruimte opengelaten, vs 4: niet dan als, ver en vroom, een
vraag in de eeuwigheid.
blz. 649: Neen 'k ben (waar 't rijpend ijs... in hschr. alleen, zéér fragment, in zakb.
1928, blz. 2; gepublic. D.W. en B. 1928, I, 174, titel ‘Uit “de Voedster”’. vs 1, zakb.
en D.W.: Ik ben; vs 6, zakb.: ten mane-ruiker. Inplaats van vs 7 en 8, zakb.:
Wellicht zijn doolaards, die zich om dees hoop verzaemen
* * * * * ontsluit

Van de derde strophe, het eerste vers, van 't tweede na een rij puntjes: en alle liefde
is onbegonnen, van 't derde alleen 't rijmwoord staan en als vierde: Ik open mijne
deur, en zij zijn heengegaan. Afzonderlijk staat boven 't gedicht de regel:
En zij zijn bang, en 'k zal ze in mijnen schoot vergaedren
blz. 650: De keuken is geboend... in zakb. 1928, blz. 4 verso, volledig, var. vs 9:
waar 'k me-zelven geef; vs 11: o (nijd ge) wilde vogel-bek. Op blz. 5 een vroegere
staat, daarin vs 2, 3 en 4:
Water! de vloer is nat als ware 't van mijn tranen
Maar neen: een engel heeft het huis van mijne wanen
gewasschen, en ik ben die * waar hij weet
e

vs 11, zakb., 1 st.: ondank'bre (o nijd'ge) vogel-bek.
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e

blz. 651: Geven, geven!... zakb. 1927, 2 ged. blz. 43 en 1928, bl. 4 recto, 6 recto,
6 verso, 7 recto,; gepublic. D.W. en B., 1928, I, titel ‘Uit “de Voedster”’ en de Gids
1928, IV. Op blz. 6 verso van 't zakb. 't gehele gedicht, volgorde der str. 2-3-1. Op
blz. 6 verso en 7 recto varianten v. str. 2, op 4 recto een andere aanzet, nl.:
Geven, geven, dralig geven
van wie geen (gave) gebaar en waagt
naar wie
geene liefde vraagt

Voornaamste varianten: vs 2: zijn (gewonnen) verworven in het want; vs 5, h. St.:
geven! Láat; vs 6: en wees gerust om elken haard; vs 7: want de heemlen zijn; vs
8: onbevrachten vaart; vs 10: 'k worde (de blijde) dood: ik heb moed; vs 12, zakb.
en D.W.: waar het werd.
blz. 653: De Blind-gewordene. De eerste strophe reeds in zakb. 1927, blz. 49,
gedateerd 29 April. In het zakb. v. 1928 vele blz. achtereen: 8 verso, 9 recto, 10,
11, 12, 13, 14 (allen recto en verso), 15 recto. Aan 't slot de datum: 1 Maart 1928.
Gepublic. Elsev. 1928, II, 98. De strophen komen in het zakb. alle 2 × voor, enkele
3 ×; de tweede versie is bijna steeds de definitieve, doorhalingen zijn schaars. Wat
V.d.W. 't eerst neerschreef (blz. 8 verso) is als een aanstippen van themata, het zijn
flitsen uit verscheid. strophen; deels later verworpen vormgeving. Ik neem dit geheel
over:
In naam van 't zijn dat is geweest
in naam van steeds herworden geest
...
...
Ik in veelvuldigheid geboren
ik ben 't (besluit) beluik van eindlijk Nul
't Abstracte zaad waar 'k al het koren
met zijn beteekenis hul
Maar neen: ik ben de volle schuren
die binnen hare donkre muren
het goud ...
...
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Maar neen: ik ben de korf
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... borg
Maar neen: ik ben de leêgt
der schuur ... ... ... ... ... ... ... geveegd
maar die draagt de geuren Want!
'k Ben blind, en... 'k den dag beschaamd
...
...

Daarna volgt dan str. 2 in eerste versie.
e

e

e

Opmerkelijk is dat de beide laatste str. al vóór de 12 , 13 en 14 opgetekend
staan. Daaraan zijn m.i. géén conclusies te verbinden, daar V.d.W. eenvoudig voor
het slot een open gebleven blad heeft kunnen kiezen. De allerlaatste twee regels
staan echter reeds op blz. 11 verso, als een zéker perspectief. Ik geef nu str. voor
str. varianten.
e

blz. 653 str. I, vs 4, 1 st.: die aemt van open ramen; vs 7: klaar van hoop.
str. II, op blz. 9 recto staat een zeer fragm. combinatie van str. II en III; andere
varianten: vs 4: met lachen van; vs 5: Ik ben de rib.
e

e

blz. 654, str. III, vs 2, 1 st.: o tuimel-sneeuw van duizend vlindren, 2 st.: van
e

sneeuw en vlindren; vs 5, 1 st.: duur bestaan.
str. IV. veel van deze str. in 't geciteerde van bl. 8 verso; op blz. 10, recto geheel
conform bundel.
blz. 655. str. V, op bl. 12 recto geheel en 11 recto bijna geheel conform bundel
(vs 8: voeden voel). Op bl. 10 verso dit ontwerp:
Maar neen: ik ben de leêge korf
die vele vruchten heeft gedragen
en traag-doorweekt, de geur verworf
van boomen en van hagen
'k Ben de gekeerde korf die, zwaar
van 't wandlen der gezwollen bijen
aan rechte zaten * betijen
een menschelijk voedsel baar
Want ik zal niet garen
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dan wat er andren baren
En zoude ik, eindelijke rate
me wezen eigen bate?

Opvallend is de omslag van rythme in vs 9 str. VI op bl. 11 recto en 12 recto conform
bundel (alleen vs 10: aller vrede), op bl. 10 verso de tweede helft vol open plekken.
blz. 656, str. VII, bl. 12 recto conf. bundel, 11 verso vrijwel conform, slechts vs 2:
wolken, vs 3: de maan, vs 10: uw (vrede) mane. Op bl. 11 recto een aanzet, de
eerste regels:
En - aller vrede? Ik weet het niet,
maar 'k voel me, of, 'k, door mijn nacht gezonken
ben * * en de mijne ontblonken
der maan van mijn gezicht

Daarna losse woorden.
str. VIII, op bl. 12 recto, conform bundel en 11 verso vrijwel (enkele woorden
tussen haken, vs 8 mist rijklijk).
blz. 657, str. IX, bl. 12 verso, fragment., 14 recto, conf. bundel. vs 9: Toen ik zag
zal wel verschrijv. zijn voor Toen zag ik (zo op bl. 12).
str. X, conform bundel op bl. 14 recto; op bl. 11 verso, vs 1: Zuur der gedachte;
vs 2: gij hebt gebrand in mijne; vs 7: ten lever mijnen lijk; vs 9: en aan mijn hart en
aan mijn
blz. 658, str. XI, conform bundel op bl. 14 recto (vs 3: door de hitte), evenzo bl.
13 verso, maar zonder vs 9; op bl. 12 verso 4 regels als in 't volgende, maar
incompleet, dan:
Insekten, ah, wat hebt gij me aangevochten!
Ik was van u bezeten
Maar 'k was de spere

str. XII weer conform bundel op bl. 14 recto; op 13 verso de eerste 4 regels en de
slotregel, telkens met dubbele keus (woorden tussen haken).
vs 9: ten zelf-oorbore: oorbore = nut, voordeel, belang.
blz. 659, str. XIII conform bundel (in vs 8 ook mooglijkheid van andere volgorde);
op bl. 13 verso, vs 2: Ik zou me-zelven
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niet beheeren; vs 6: dat ik geen nacht meer; vs 8: geniep'ge dood; vs 10: waar zelfs
(de klaarte) het licht is dolen.
str. XIV conform bundel bl. 15 recto; bl. 14 verso, vs 5: met den honger; vs 10
e
ontbreekt. vs 3 en 4 herinneren merkwaardig aan twee vs uit het 2 lied van Suster
a
Bertken (uitg. Joh . Snellen, blz. 61):
Mijn hert dat heeft hem opgerecht
om vrolicheit te hooren.

Zonder twijfel was hier lectuur-herinnering, waarsch. niet bewust geworden.
blz. 660, str. XV alleen op bl. 13 recto, enige afwijking: vs 2: uit alle zielen.
str. XVI; de laatste 2 regels al op bl. 11 verso; conform bundel op bl. 13 recto
(alleen de 2 × 3 puntjes ontbreken); op bl. 14 verso de laatste 5 regels, daaronder
een regel puntjes.

blz. 663: Niet gebundeld werk.
Een vrij groot aantal gedichten, die V.d.W. als onderdeel van enige groep in
tijdschriften publiceerde, nam hij niet in zijn bundels op. Naar zijn motieven kan men
dikwijls slechts gissen; een enkel gedicht of gedichten-serie was torso gebleven,
bij anderen weerhield hem aesthetische of religieuse kritiek, weer anderen lieten
zich misschien moeilijk inpassen in het weloverwogen plan der laatste bundels. De
mogelijkheid bestaat zeker ook, dat V.d.W. verscheidene dezer verzen eenvoudig
kwijtgeraakt was. Van vóór het oudst bewaarde zakboekje (1912) is het aantal
handschriften immers gering; de dichter bezat zelfs zijn eigen gedrukte bundels
nooit compleet en heeft zeker geen volledige verzameling van tijdschrift-overdrukken
bijeengebracht. Aan de heer Paul Fr. Wijnants, die hem ten behoeve van zijn
onderwijs, vragen had gesteld, o.m. over eigen voorkeur, antwoordde V.d.W. in zijn
Oostende-tijd o.m. met deze typische zin: ‘Onder mijne boeken is mij het liefst het
boek waar ik voor de toekomst aan denk. Eenmaal geschreven, herlees ik mij nooit,
tenzij op drukproeven, - hetgeen mij een marteling is, want ik ben aangetast door
eeuwigen verbeteringszucht. Feitelijk ben ik nooit tevreden’. Een uitspraak als deze
verklaart niet alleen de vele kleine ver-
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schillen in opeenvolgende publicaties van eenzelfde gedicht, maar ook, dat sommige
verzen eenvoudig vergeten werden, al kan men deze verklaring moeilijk gebruiken
voor grotere groepen als Hupnos en Thanatos of de cyclus ter viering van Dante.
Na V.d.W.'s dood verscheen (1931) een weelde-uitgave, die ten onrechte heette
Nagelaten Gedichten, in 40 exemplaren bij Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem
en A.A.M. Stols te Brussel. In 1943 gaven A. Manteau te Brussel en A.A.M. Stols
te 's Gravenhage onder gelijke titel een uitgave vermeerderd met verscheidene
verzen uit tijdschriften, en juister geordend. Geheel compleet werd ook deze uitgave
niet, omdat men aan homogeniteit de voorkeur gaf boven volledigheid. Tezamen
met de Fragmenten (in dit deel) en enkele verzen die als varianten of aanvullingen
bij gebundeld werk in deze aantekeningen opgenomen zijn, bieden de afdelingen
Niet gebundeld- en Nagelaten Werk, thans duidelijk onderscheiden, alle poëzie die
ons buiten de bundels van V.d.W. bekend is. Een restrictie is slechts te maken voor
enige Nederlandse en Franse gelegenheidsverzen en schertsgedichten, die
misschien als aardige curiosa elders een plaats vinden. Naar aanleiding van bepaalde
gedichten licht ik de lezer in over schema's voor groepen, die de dichter in zijn
zakboekjes noteerde. Onder de afzonderlijke gedichten is het jaartal der eerste
publicatie vermeld; voor een enkel gedicht moet dit door gegevens nà de verschijning
van dl I mij ter beschikking gekomen, worden herzien.
blz. 667: O God, ik heb den geur der vlieren... Eerst in De Arbeid, jaarg. 1899-1900.
Het behoort dus tot de periode van Het Vaderhuis. Het was II van ‘Twee
o

Zomersonnetten’, n I was de oudere versie van ‘Vlaanderen, o welig huis...’ (zie
aantek. bij blz. 173). Daarna opgenomen in De Gids, 1910, I, 84.
blz. 668: 'k En wil geen ander heil... In Vlaand. III, 1905, 560, titel ‘Herfstlied’. Een
veel later bewerking is het nagelaten gedicht Ik wil geen ander heil (I, 764), gevonden
in het zakb. 1929.
blz. 670: Een zelfde droom die wies... Gepublic. in De Beweging. 1905, IV, 293,
titel ‘Herfstdeun’.
blz. 671: Kleine Ode aan Constant Eeckels. Verschenen in Vlaand. IV, 1906, 22.
o

In het volgend n v. Vlaand. antwoordde Eeckels met een sonnet ‘Gezegend, gij
die komt waar 'k eenzaam-
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treurend zit’ (Vl. IV, 1906, 85) (Verg. mijn K.v.d.W. I, blz. 323 en volg.). Dit gedicht
werd later omgewerkt tot ‘Vermits geen dag m' ooit wekt...’ (I, 733, zie de aantek.
bij die blz.).
blz. 672, vs 2: ik vermoed dat ‘schuren’ een miszetting is voor ‘schure’.
vs 16: torve = norse.
e

blz. 674: o Gij, wier vreez'ge zorg... Gepublic. in Vlaand. IV, 1906, 224, als 2 van
o

een groep ‘Liederen van Lente en Herfst’; n I en II waren: ‘In 't bosch een late bijle’
en ‘Ik heb uw beetre vreê gewacht’, beiden uit de groep ‘Het Huis in de Vlakte bij
de Rivier (I, 228 en 236). De verzen 15 en 16 zijn klaarblijkelijk geïnspireerd door
de Arcadische schilderkunst van Ménard, voor wien V.d.W. in zijn jeugd een grote
bewondering koesterde. Als hij in 1926, nu heel anders waarderende, terugblikt,
schrijft hij: ‘Hoe zouden zijn Arcadische, zijn Zuid-Italiaansche tafereelen mij niet
diep hebben getroffen? Zijne Adonis-schoone herders, zijn in onschuld badende
nymphen, zijn kudden van ossen, die tegen een wazige avondlucht hunne hoornen
heffen als een apollinische lyra...’ (cursiv. van mij P.M.).
blz. 675: Aan een zeer jong meisje... Gepublic. in Elsev. 1907, II, 187 als eerste
e

e

van 3 ‘Gedichten’. Het 2 en 3 waren ‘De Delling’ en ‘Genezing’ (I, 247 en 227) uit
‘Het Huis van den Dichter’
blz. 676: Ik heb de heemlen vol gezien... Gepublic. Gr. Ned. 1908, II, 695 als
tweede v. vijf gedichten onder de titel ‘De groote Vijver’ (een der onder-groepen van
o

o

‘Verzen bij den Aanvang der Lente). N 3 was het gedicht op de volg. blz. (677); N
o

o

1 ‘Ik heb een vrouw...’, n 4 ‘Laat me vijver...’ en n 5 ‘Gereede weelde...’ kwamen
in ‘Het Huis aan den Vijver’ (I, 258, 251 en 260). Dit gedicht verscheen opnieuw in
D.W. en B. 1911, I, 332.
blz. 677: Ach neen 't en is... Gepublic. Gr. Ned. 1908, II, 696, vgl. aantek. bij blz.
676. Opnieuw in D.W. en B. 1911, I. 332.
blz. 678: In lage leêgte neêr-geleid... Gepublic. Gr. Ned. 1908, I, 463, een der
twee gedichten van ‘De Hemelen’ (ondergroep van ‘Verzen bij den Aanvang der
Lente.’) Het andere was ‘Uit
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zucht-gesleten schemer...’, opgenomen in ‘Het Huis aan de Zee’ (I, 277). Onder het
gedicht staat Maart-April 1908, blijkbaar datering van de gehele cyclus (dit is 't
slot-gedicht).
blz. 679: De zon staat al den over-kant... Gepublic. in D.W. en B. 1909, II, 50, als
tweede van ‘Liederen te latere Ure’. Het eerste was ‘Dees heele liefde is
heen-gegaan...’, opgenomen in ‘Het Huis in de Stad’ (I, 310).
blz. 680: Lied van Helena. Gepublic. in Gr. Ned. 1910, II, als derde van een groep
o

‘Uit de Spartaansche Helena’. N 1 en 2 zijn fragmenten uit het gelijknamige epische
gedicht. Tweede public. in D.W. en B., 1911, II, 150, als eerste van ‘Twee Liederen
van Helena’; het tweede is het hier volgend gedicht (blz. 681). Van ‘De Spartaansche
Helena’ heeft V.d.W. allerlei brokstukken in verschillende combinaties in tijdschr.
geplaatst, vgl. de aantek. bij dat gedicht.
blz. 681: Toen ik de reize heb aanvaard... Gepublic. Gr. Ned. 1910, II, 51, als
e

eerste van drie Liederen (zonder ‘Helena’). Het 2 was ‘Zingen hoe de donkre
wereld...’, dat V.d.W. later bestemde voor Het Gelaat des Dichters en dat daarom
bij die groep is geplaatst (I, 727), al is het zeker niet ouder dan 1910. Het derde der
Liederen volgt hier.
blz. 682: O van 't ongerept ontroeren... zit aantek. bij blz. 681.
blz. 683: Ik adem bij de goden... Eerst in Europa, 1909, I, 108, als vierde der
‘Liederen te latere Ure’. Het jaartal 1911, onder het gedicht in dl. I moet dus zijn
1908. Daarna in D.W. en B. 1911, I, 329. als eerste van 8 ‘Verzen’. Van die acht
waren twee andere ook reeds in 1908 verschenen, in Gr. Ned., nl. ‘Ach neen 't en
is de troost...’ en ‘Ik heb de heemlen vol gezien’. Tot de 8 ‘Verzen’ behoren verder
de drie die in dl. I volgen en tenslotte de twee, in dl I geplaatst op blz. 723 en 731.
Zoals men ter plaatse vermeld vindt, waren ook de gedichten op I, 685 en 723 reeds
in 1908 in Europa verschenen; V.d.W. zond dus in D.W. en B. 1911 een gehele
groep in, die reeds drie jaar tevoren verschenen was! Variant in Europa: vs 3: vloei'ge
zon. Deze lezing is te herstellen.
blz. 684: Ik dorst uw roerloosheid... handschr. M. Roelants. In D.W. en B. 1911,
I, 331 (zie vorige aantek.). In het hschr.
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Roel. de var. in vs 9: als een bronzen schild. Het hschr. heeft bovendien als eerste
e

regel v.e. 3 strophe: o Grauwe naaktheid om een ziele.
blz. 685: Anijs, anijs... Ook dit gedicht moet (anders dan in dl I) gedateerd worden
1909. 't Verscheen eerst in Europa, 1909, III, 3, titel ‘Zwarte Liederen 3’, daarna in
D.W. en B. 1911, I, 332 (vgl. aantek. bij blz. 683). In Eur. vs 2: omwaadming; vs 7:
anijs, - hoe 'k...
blz. 686: o Schaemle liefde-vlam... hschr. M. Roelants zonder varianten.
Verschenen in D.W. en B. 1911, I, 333. In de eerste uitg. der Nagel. Ged. (1931)
werden dit en het voorgaande gedicht gepublic. onder de titel ‘Liederen te latere
Ure’. Deze titel is minder gelukkig, daar de oudste public. onder andere titel plaats
vond en deze titel ook reeds gebruikt was bij twee gedichten in D.W. en B. 1909
(zie aantek. bij blz. 679).
blz. 687: Ter loome zee... Gepublic. tezamen met het volg. gedicht, als ‘Verzen’
in Onze Eeuw, 1912, I, 150. Dit gedicht is voor een deel variant van ‘o Ziek, onzeker
en onzuiver...’ (I, 496); de eerste strophe is vrijwel gelijk aan de tweede v.h.
gebundelde vers.
blz. 688: Regen, regen in den tuin... Gepublic. Onze Eeuw, 1912, I, 151 en in De
Lelie, IV, 1912, blz. 170.
blz. 689: Uit een ‘Ode aan Hugo Verriest’. Dit gedicht, blijkbaar geschreven naar
aanleid. v.d. Verriest-huldiging in Aug. 1913, waarover V.d.W. bewogen schreef in
de N.R. ct (19 Aug. 1913), verscheen in V. Arbeid, 1913, 251. Over Verriest heeft
V.d.W. herhaaldelijk met bewondering geschreven, ook getuigend van diens
betekenis voor zijn eigen geestesontwikkeling. Ik verwijs in 't bijzonder naar het
opstel over Verriest in de Kroniek der Gedichten in de (Groene) Amsterdammer van
17 Aug. 1913 en naar het art. in de N.R. ct (1 Nov. 1922): Hugo Verriest of het
drievoudig Geluk.
blz. 693: Liederen voor een kind. Vier verzen van deze kleine groep verschenen
in het door Aug. v. Cauwelaert geredigeerde Kath. Dames-tijdschrift van N. en Z.
e

Nederl. ‘De Lelie’, 3 jaarg. 1911/'12 als ‘Liedjes aan mijn Zoontje’.
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blz. 695: Gij wast aan mij... Gepublic. in De Lelie, 1911/'12, blz. 207.
blz. 696: Gij, die ik zoet... hschr. M. Roelants. De tekst in Verz. Werk I is die van
de eerste uitg. der Nagelaten Gedichten (1931); ik ken geen tijdschr. publicatie.
Mogelijk berust de tekst in Nagel. Gedichten op een mij onbekend hschr. (van
P.v.d.W.?) In het hschr. Roel. de volgende varianten, titel: Wiegelied; vs 1 o Gij,
die...; vs 2: uw zoelende adem; vs 5: aan wakend oog in 't oog me vond; vs 9: reeds
woont vreugde...
blz. 697: Gij die, waar 'k iedren ochtend... Gepublic. in De Lelie, 1911/12, blz.
251.
blz. 698: Gij, die weendet om mijn lijden... Gepublic. in De Lelie, 1911/12, blz.
e

207, 1 vs: o Gij, die weendet...
blz. 699: Waar zoude ik met mijn liefde... Gepublic. in De Lelie, 1911/12, blz. 251.
blz. 701: Hupnos en Thanatos.
Dit lange gedicht in 15 afdelingen verscheen in De Ploeg 1912, blz. 148-155 en
161-167. Op het eerste gezicht schijnt dit gedicht op gelijke wijze als bijv. Eroos en
Anteroos te behoren tot de epiek, met motieven uit de antieke mythologie.
Weloverwogen is het echter bij de lyriek geplaatst: het geeft in symbolische taal
zielservaringen van de dichter zelf, die dan ook in de ik-stijl vertelt.
Het beschrijft zijn wijken uit de reëele wereld en zijn aarzeling om te kiezen tussen
slaap (droom) en dood. In de Griekse mythe zijn Hupnos en Thanatos
tweelingbroeders, zonen van Nux, die woont in een grot in de onderwereld. Volgens
Pausanias werd te Olympia de kist bewaard, waarin Kupselos gered was. Op die
kist stond afgebeeld een vrouw, die in haar rechterarm een blanke slapende knaap
hield, in haar linker een op de slaper gelijkende zwarte; het opschrift maakte duidelijk,
dat hier Nux en haar zonen waren bedoeld. Blijkbaar was deze voorstelling
uitgangspunt voor V.d.W.; zijn eigen levensvisie openbaart zich echter duidelijk in
het feit, dat hij de roerloze Thanatos als schoon prijst tegenover de grove Hupnos
(‘als kindren zijn / van struische en zieke boeren’). De verteller weet tenslotte tussen
beiden niet te kiezen, maar wil de bootsman Tijd ook niet volgen terug naar de
werkelijkheid, (vgl. uitvoeriger over dit
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gedicht mijn K.v.d.W. I, blz. 565 en volg.). Een hschr. v. Hupnos en Thanatos bezit
het Mus. voor Vl. Letterk. Hier volgen varianten uit het hschr. en een enkele
woordverklaring.
blz. 701: in de Hoofdinhoud, regel 4: aangeland.
blz. 703, vs 2: veerkracht.
vs 24: zate = steunvlak
blz. 704, vs 12: als lood
vs 3: zavel = zand; vs 18: pelder = baarkleed.
blz. 705, vs 13: Ach; vs 19: aán zag
blz. 707, vs 1: 'k En wist; maar 'k rade (als in II, 21); vs 15: ingekomen...
blz. 708, vs 8: eene nieuwe (te herstellen); vs 12: eene klinge (te herstellen); vs
17: drooge; vs 20: diept.
blz. 709: achter vs 11 een komma; vs 14: te avond; vs 21: Zoo.
blz. 711, vs 14: sloot op de palmen; vs 15: dicht-omkroesde.
blz. 712, vs 6: wijze man
blz. 713, vs 2: komma na slapend; na vs 3 puntkomma; vs 5: ik voelde, wist; vs
20: ik komen moest.
blz. 714, vs 10: goedjonstig; vs 11: heur; in vs 17 de (bij V.d.W. veel
voorkomende)schrijffout fletsche, die in onze tekst steeds is verbeterd.
blz. 715, vs 3: rasschren (schrijffout); vs 17 zonder streepje; vs 21: den felsten.
blz. 716, vs 5: en 't andre; achter vs 6 geen leesteken (een punt bedoeld, want)
vs 7: Gelijk; vs 11: peerlen; vs 12: wijze.
blz. 717, vs 5: naar 't Leven; voor vs 9 geen streepje; vs 11: armen, en hun.
blz. 719: Fragmenten uit Het Gelaat des Dichters.
Vgl. de aantek. bij De Modderen Man, blz. 473. Onder de hoofdtitel en de
groepstitels van de voor 1913 bedoelde bundel verschenen verzen in De Gids van
1911, '12, '14 en '16, in Gr. Ned. 1911 en '12, in Elsev. 1916 en in D.W. en B. 1911.
Bovendien waren verscheidene gedichten volgens de in hschr. bewaarde
inhoudsopgave voor Het Gelaat des Dichters bestemd. Ze werden hier, volgens de
bedoeling van V.d.W. bijeengeplaatst, ook voorzover ze reeds in vroeger jaren in
tijdschriften verschenen. blz. 721: Beschouw dit grauwend aangezicht... Gepublic.
in De
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Gids, Dec. 1911 als eerste van een groep ‘Het Gelaat des Dichters’, in de
inhoudsopgave v. die bundel en in het gedrukte vel inleidend gedicht van het eerste
deel, dat het motto draagt: En droef en Fel. In De Gids ook het motto met de auteur:
Vondel; vs 6: roerloos als poele' is 't oog; vs 7: effenheid die elk; vs 11: deze; vs 12
geen komma na hem.
blz. 722: De tuinen galmen... Gepublic. De Gids 1912, 108; in het gedrukte vel
o

van de bundel n I van de eerste onder-afdeling: De Vergroot-spiegel. In vs 14 daar:
die doofheid.
blz. 723: Oud hart, dat niet bemind... Gepubliceerd eerst in Europa 1909, III, 4,
titel ‘Zwarte Liederen IV’. Daarna in D.W. en B. 1911, I, 330. (Vgl. de aantek. bij blz.
683). In Eur. vs 5: vromer uwe; vs 7 na ure geen komma; vs 10: ijlre; vs 17: waar
als wie niet; voor vs 19 een streepje; vs 23: waar geene hoop u toe nog dekt.
blz. 724: Wij, de Armen... Gepublic. in Els. 1916, I, 129 als vierde der groep ‘Uit
het Gelaat des Dichters’.
o

blz. 725: Laat uw trage wake duren... Gepublic. De Gids Jan. 1914, als n II van
acht uit H.G.d.D.
o

blz. 726: Ik weet dat ik mijn dood bereid... Gepublic. in De Gids, Jan. 1914 (n V),
vs 3: één enkle; vs 11: groeft gij; vs 12: bittere; vs 15: na drang puntkomma.
blz. 727: Zingen, hoe de donkre wereld... Gepublic. in Gr. Ned. 1910, 52 als
tweede van drie ‘Liederen’. De beide andere zijn ‘Toen ik de reize...’ (dl I, 681) en
‘O van 't ongerept...’ (dl I, 682).
blz. 728: Eenvoudige arbeid... Gepublic. in Elsev. 1916, I, 128, titel ‘Uit Het Gelaat
des Dichters, III’.
blz. 729: Want neen: geen spijt'ge doem... Gepublic. in De Gids, Jan. 1914, als
zevende van een reeks voor Het Gelaat des Dichters.
blz. 730: Treed in, Gij die mijn hope... Drie maal gepublic. nl. in D.W. en B. 1910,
II, 225, titel ‘Aan een jong dichter’, in Gr. Ned. 1910, II, 55, als tweede van 3 ‘Stanzen’
en in De Gids Jan 1914, als achtste van de groep, bestemd voor Het Gelaat des
Dichters. In de gedrukte inhoudsopgave van de bundel is ‘Treed in...’ het inleidende
gedicht van de tweede helft, die het motto draagt Lentus in umbra. Merkwaardig is,
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dat in die inhoud als blz. getal 78 staat, terwijl bij de volgende titel 95 vermeld wordt,
hetgeen met een veel groter gedicht rekent dan het bewaard geblevene. De
tijdschr.-publicaties hebben verscheidene varianten.
vs 1, Gr. N.: mijn hoop en mijne deernis; vs 2: ijvren waan; vs 3: een schaarsch
en vriendlijk maal; vs 5: zoete ruste; vs 6, Gids: hoe van d'eigen; vs 7, Gr. N.: Zie
hoe de moede... assche tast, Gids: moeden haard; achter vs 8, Gr. Ned.: puntkomma,
Gids: geen komma na meer; vs 9, Gr. Ned.: de veredelende; vs 10, Gr. Ned.: ons
blikken; vs 11, Gr. Ned.: ten klaardren tuin ze keert der bloemen, in den krans; vs
12, Gr. Ned.: der teeder-lichtende; voor vs 13 in Gids een streepje; vs 14, Gr. Ned.:
aêm, of die dees; vs 16, Gr. Ned.: groote roode; vs 17, Gids: En toch... - o Gij; vs
18, Gr. Ned.: gij die tot eendren waan en onmacht zijt gekozen; vs 20, Gr. Ned.:
van zulk een vrede, blz. 731: 'k Hadde u gewijd... Eerst in D.W. en B. 1911, I, 329 (verg. de aantek.
bij blz. 683), daarna De Gids, April 1912 als derde van 6 verzen voor Het Gelaat
des Dichters.
blz. 733: Vermits geen dag m'ooit wekt... In deze vorm verschenen in De Gids,
e

April 1912 (2 van de zes). Het is een bewerking van de ‘Kleine Ode aan Constant
Eeckels’ van blz. 671.
blz. 735 en 736: In Memoriam Jean Moreas IV en V. Beiden gepublic. in Gr. Ned.
1911, I, als vierde en vijfde van de cyclus van zes aan Moréas gewijd (de anderen
opgenomen in ‘De Modderen Man’); de telling in Gr. Ned. was alleen mogelijk,
e

doordat V.d.W. het 3 uit De Modderen Man ‘Het nachtuur waakt...’ daar wegliet.
Waarom de dichter het bij uitstek schone gedicht ‘Zal ik rusten...’ niet in een bundel
opnam, was mij steeds onbegrijpelijk. In Gr. Ned. vs 6, blz. 735: mijne oogen. De
tekst van V is die van Gr. Ned. 1911; in D.W., 1911 ontbrak de laatste strophe en
e

kwamen enige verschillen in schrijfwijze voor: na de 3 str. een puntkomma.
blz. 737, vs 5: éeuw'ge; vs 10: Water; vs 17: koren.
blz. 738, vs 2: hij, de schoone; vs 17: Bewuste.
blz. 743: Europa ronkt en rilt... Dit gedicht stond aan het slot van de eerste
correspondentie in de N.R. ct onder de titel ‘Dagboek van den Oorlog’ (N.R. ct. 4
Sept. 1914, Dagboek
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van 23 Aug. 1914). De schrijver leidt het in met de woorden: ‘Een dichter brengt mij
verzen. Ik schrijf ze hier over’, maar taal en beelden laten er geen twijfel over
bestaan, dat het van zijn eigen hand is.
vs 5: kleunen = (harde) slagen geven, bonzen; vs 19: twinter of twenter, uit
twee-winter = tweejarig paard.
blz. 744: Ik ben het eeuwig bed... verscheen in hschr.-fascimile in De
Amsterdammer 1 Jan. 1916 en is daar gedateerd 10 Dec. 1915.
blz. 745: Gij draagt het gladde mom... Gepublic. eerst in Els. 1917, II, 286, tezamen
met ‘Gij zijt dees roos...’, dat gewijzigd een plaats kreeg in ‘God aan Zee’ (zie aantek.
e

bij blz. 577). Daarna in D.W. en B. 1924, I, 195, met weglating van de 3 strophe
en enkele varianten. Het gedicht is waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van
de ernstige ziekte, die Mevr. v.d.W. in 1917, tijdens het verblijf te Pamel, aan de
rand v.d. dood bracht. De tekst is (op str. 3 na) die van 1924. In Elsev., vs 5: Reeds
lijkt het; vs 6: uw lippen; vs 13: staat verklaard.
blz. 746: Opdrachtelijk sonnet. Dit sonnet werd als opdracht aan Herman Teirlinck
geplaatst in de proza-bundel ‘De bestendige Aanwezigheid’ (1918). Tevoren was
het gepublic. in De Gids, April 1916, II, blz. 1.
blz. 747 en volg.: Ontmoeting met Dante. Deze cyclus heeft V.d.W. voorgelezen
op de plechtige Dante-viering der Kon. Vl. Acad., 19 Mei 1921. De gedichten
verschenen in de Verslagen en Mededelingen der Academie. Daarna, aanmerkelijk
gewijzigd, in De Gids, Sept. '21. Van verscheidene vindt men gedeelten in de zakb.
o

van 1919 en 1921. In de oudere tekst (Versl. en Meded.) ontbreekt n V. De hier
gegeven tekst is die van de Gids.
De Waag aan mijne slinker-zijde... Bij 24 Dec. 1919 staan, als een aankondiging,
in het zakb. reeds 2 vs:
De Steenbok rechts en aan de linkerzijde
de Schutter, zeggen dat de herfst genaakt

In 1921 keren deze 2 vs op bl. 17 recto, bij 5 April, terug om vervolgd te worden met
de eerste 4 vs van II met varianten.
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Van het eerste gedicht in zakb. 21, bl. 16, verso de eerste 3 terzinen met varianten
e

en een voorlopige opzet voor de 4 en vs 13. Men leest er:
van alle geerte leêg (vrij) maar niet van kommer ijdel (verbeterd uit leeg)
(blinkt) door nieuwe neevlen (blinkt)
Me nope (lijk de ring der zonne)
lijk aan een neevlen-muur de ring der zonne noopt
zoo ben ik staande, een stake (door) in den levensloop
en kan nog gaan, nog keeren

varianten van 't zakb. en Versl. en Meded.:
vs 1, beide: linker; vs 2, beide: beteeknen, zakb. 't om-keerend Jaar; vs 3, zakb.:
zijn nieuw; vs 4, zakb.: zoo word ik aan me-zelf een duizeling gewaar, V.e.M.: Zoo
sta 'k... toekomst, waar; vs 6, beide: 't vuur van gistren ... licht van morgen gaer,
zakb.: in het licht; vs 7, zakb.: o, niet van kommer leeg, hoe leeg ook aan begeeren;
V.e.M.: Van alle schromen leêg...; vs 8 beide: alle weelde, zakb.: hoe vroom nog
van een hoop, vs 9, zakb.: lijk ten kaai-muur blinkt de ring; vs 10, 11, 12, zakb. zie
boven; V.e.M. vs 10: neen: lijk ... zon, me noop; vs 11: dat ik uit ouden last me ...
liefde wijde; vs 12: en staak.
blz. 748: En zie, naar 'k wijle ... in zakb. 17 recto de eerste 4 vs, op 18 verso een
e

e

combinatie van de 1 en 3 terzine:
En zie, daar 'k (ware) staar, van vurig weifelen bevaên
het woud door dat me omvangt, - daar rijst ge aan mijn zijde
als aan uw zijde eens rees de witte Mantuaan.

varianten in zakb. 17 recto en in V.e.M.: vs 1, beide: weiflens; vs 2, zakb.: eens
wouds, V.e.M.: eens blauwen wouds; vs 4, zakb.: daar rijst aan 't nieuw * daar rijst,
V.e.M.: aan nieuwe; vs 5, V.e.M.: in mijn schaemle zwartheid; vs 6: en van uw wil
gewonden; vs 7: Zoo stelde; vs 8: klaren eenvoud; vs 9: Maar u; vs 10: uwe oogen
rollen rood; vs 11: de waaz'ge scheemring. In het zakb. staat nog los de regel:
Om zich te wikklen uit de waden van den waan.
blz. 749: Gij wenkt. Uw blik... In het zakb. op bl. 17 verso alleen de regel: Gij
wenkt. Uit uwen blik ontwaken mijne blikken. Varian-
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ten in V.e.M.: vs 1: mijner oogen; vs 3: van panter, wolf en leeuw; vs 4: Een huif ...
overwuift; vs 5: de donkre grond; vs 6: en walmend ... het midden-aardsch; vs 7:
wervel van vertwijflend bonze' en; vs 8: Stilte; vs 10: Geen blad dat nog; vs 11: die
verder 't woud.
blz. 750: Uw lippe roert... niet in het zakb. V. en M. vs 1: mijne moeheid; vs 4:
Allang draag ik in 't hart onoverkoomlijk; vs 5: onafweerb'ren last; vs 6: en dien uw
harde geest me manend; vs 7: omwalde, vs 10: onder gedreig van losse zerken;
vs 11: en aan wier wanden; vs 12: in onuitwischb're taal; vs 13: van panter, wolf en
leeuw, de teeknen.
blz. 751: Doch zoude ik ... Deze strophe ontbreekt in V.e.M. In zakb. 1921, bl. 24
verso de eerste 2 terzinen en enige fragment. regels. V.e.M. vs 1: die m' een stalen
webbe heb geweven; vs 5: der duisternissen wijde; als vs 7 staat er: of 'k worde
korrel in den (zuigwind van) (schroef) wervelinge hoos der tijden, daaronder; als
een typisch staal voor V.d.W.'s wijze van werken:
of brand in de wenteling der tijden
of 'k opgezogen worde in 't wielen der tijden
dan of ik de olie weze * * geplet
die voedt * * * met lijden
* * * * * (want ik ben)
* * * * * negatie of gebed
* * * * * die d'oogen bet

Op de eerste blz. van 't zakb. staat reeds los: Ik ben de korrel zand die 't oog verblindt
des Lots. Waarschijnlijk had deze strophe zijn vorm nog niet gevonden, toen V.d.W.
de verzen voordroeg en kwam ze daarom ook niet in V.e.M.
blz. 752: En zou 'k dan ommezien... Niet in het zakb. Varianten in V.e.M.: vs 1:
Doch - zoude ik schrikken? zoude ik omme-zien? 't Verl n; vs 2: met storremen;
vs 3: golf-geween; vs 6: Maar al haar; vs 7: lieflijk lokte; vs 9: liet ze 't weten; vs 11:
hoe 'k me dieper zag dan ik me; vs 12: hoe slave ook ... woelende begeeren,; vs
13: zoo kan ik, Dante ... begon ...
blz. 753: Doch Dante, al smalend... In het zakb. bl. 25 verso enige vers-fragmenten,
die, gelet op het eerste: ... En de liefde?
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bij het ontwerp van deze strophe hoorden. Men leest er, weer doorgestreept: O gij,
die denkt te leven van u-zelf. Verder: Gode en menschen wijdt; Onmaatge mond
die bronsgewijs en Kelk naar den mond der menschen breng.
De varianten in V.e.M. zijn omvangrijk. Vs 1: Dante, smalend: ‘Arme makker; vs
2: droefsten, dorsten; vs 4: uit eigen vleesch; vs 5: schaemlen broeder krenkte; vs
6: uwe glanzige ijlt bliest; vs 7: o gij, dien God met ... drenkte; vs 8: gij, die van God
Zijn glorie-rijkste; vs 9: maar Hem naar ûw beeld als naar de eigen beeltnis wenkte;
vs 13: en 'k roepe: ‘o Toon mij.
blz. 754: En - weer sta 'k... niet in 't zakb. Varianten uit V.e.M.: vs 2: te midden;
vs 3: me helpend were; vs 4: Was mijn verlangen boud; vs 5: dat ik niet verder
weten; vs 6: Of mag zich, Dante, niemand meten; vs 7: als gij,; vs 8: linker; vs 9:
aarde en locht (in De Gids: licht, wat zetfout zal zijn), vs 10: koppig zoeken.
blz. 755: 'k Zwelg in versterven... hschr. M. Roelants zonder varianten. In 't zakb.
1921 bl. 4 verso (bij 20 Febr.) de tekst v.d. bundel; alleen staat onder vs 8 tussen
haken de variant: en 'k heb het eindlijk huis uit blinkende ijlt gebouwd. Op bl. 5 recto
een sterk afwijkende vroegere ontwerp-versie, die in zijn geheel volgt:
Carpe diem
Horatius
'k Zwelg in versterven, ik die van begeerte en lijden
eens was de norsche en vuur'ge held (verbet. uit heraut)
Al wat me eens dreef werd weelde van negeeren
('k blonk mijn zeis: ze snijdt)
Mijn heer, mijn God, het gaat tusschen ons beiden
Gij gaaft mij wat gij de anderen onthield.
(dat ik me-zelf)
('t zwaard dat ik smeedde zal me doorsnijden (komt me bij)
ik blonk mijn zeis, ze is die me komt te snijden
en 'k schiep me-zelven wat mij heeft vernield
En gij nu God? Ik * te uwer eere
het duurst bezit en zelfs de ontgoocheling
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(De opengelaten plek in de voorlaatste regel bevat een woord, door een vlek
onleesbaar geworden). Op bl. 6 recto staat dan nog:
om doornen-wille heb 'k mijn hoofd met roze' omkneld
'k Smeedde de zeis der oogste', opdat ze mij doorsnijde;
ik ben, die (wassen) rijzen wil, dewijl hij knielt
opdat de peil (sic) van mijn medelijden
U niet uit Uwe heemlen stort.

Deze laatste versie is ook onder de Fragmenten opgenomen. Het gedicht werd
gepublic. in Elsev. 1921, II, 245 (met het motto van Horatius) als vijfde en laatste
van een groep ‘Verzoeking van God’, niet conform aan de gelijknamige in ‘God aan
Zee’; de andere vier zijn de gedichten in dl. I, op de blz. 554, 557, 562 en 561.
blz. 756: Gij, die geen Vader... hschr. M. Roelants zonder varianten. In het zakb.
v. 1922, eveneens zonder var. op bl. 11 recto, titel ‘Tenebrae’, datering: Oct. '21- 4
Febr. '22. Gepublic. in Elsev. 1922, I, 323, als vijfde van een groep ‘Tenebrae’ De
voorafgaande vier werden over twee afdelingen van ‘God aan Zee’ verdeeld. Het
zijn de gedichten in dl. I, blz. 527, 529, 556 en 532.
blz. 757: Ik doe mijn maal... In het zakb. v. 1922, bl. 43 recto, met de datering:
1919- 14 Aug. '22. Dezelfde tekst, al staat soms een ander woord tussen haken.
Slechts vs 7: mijner en vs 8: Uw (warme) koele kleed. Gepublic. in Elsev. 1923, I,
314, als eerste van ‘Ultima’. Hoe geheel anders V.d.W. bij de compositie der bundels
ordende, blijkt, als men ziet dat de andere drie der groep zijn: ‘Gij moogt niet heen...’
uit ‘Het Zatte Hart’; ‘Ik zet mij naast mijn naakte zuster’ uit ‘God aan Zee, De heete
Asch’ en ‘Doop van den Bedelaar’, het praeludium van ‘God aan Zee’.
blz. 758: Gij die ik deelzaam... In het zakb. v. 1922 staat het gedicht op blz. 34
recto, doorgestreept, en op 35 recto, gedateerd 15 Juli en 16 Juli '22, titel ‘eerste
gedicht van Optima’. Op bl. 35 enige variant vs 6: in uw hemel schiet. In de eerste,
verworpen versie vs 4: de hoedster van mijn leven, vs 6: gij zijt
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de pijl, die me in de hoogte schiet, verder enige omzettingen. Gepublic. in Elsev.
1923, II, 98, als eerste van ‘Optima’. De drie andere waren de gedichten in dl. I
geplaatst op de blz. 580, 570 en 574.
blz. 759: 't Gewicht van vijftig jaar... Een eerste ontwerp in zakb. 1926, blz. 49:
e
slechts de eerste strophe; alleen het eerste vs. volledig. Dan in 1927, 2 ged. blz.
63, de kwatrijnen volledig, in de terzinen nog open plekken, vs 3: de arme man; vs
6: 't droeve drab; vs 7: loom en lustelooze; vs 8: hoofd en aedem (?); vs 12: het
oude kind; vs 13: Ik blijf de man die. Het gedicht werd gepublic. in de bloemlezing
‘Gedichten van K.v.d. Woestijne, gekozen door J. Greshoff’, uitg. Enschedé en
Zonen, 1928. Een handschrift met opdracht is in 't bezit van de weduwe van Gust.
v.d. Woestijne. Bijna zes jaar vroeger, 22 Febr. 1922 noteerde V.d.W. een 8-regelig
gedicht in zijn zakb. dat hetzelfde motief met gedeeltelijk dezelfde beelden behandelt.
Over de bitterheid van 1922 glanst in '27 het Gods-vertrouwen. Het oudere gedicht,
dat beter onder de Fragmenten geplaatst ware luidt aldus:
Ziehier, mijn God, 't gewicht der vruchten van veel jaren.
Mijn al te kopp'ge zorge was, ze traag te garen
Niet te uwer eere, maar te mijner last, o Heer.
Ik weet de kommer van mijn hoofd, ik weet het zeer
van mijn moe hart, en 'k weet de erinnering te keuren
al naar de dagen, van hun rinsche of beursche geuren,
want wat ik bied zal nimmer rijpen, of is rot
en 't eene als 't andere is me een bitterheid, o God.

blz. 763: Verbeurd van alles... In V.d.W.'s laatste zakb., van 1929 staat dit gedicht
e

in 3 staten op bl. 3 verso, 4 recto en verso, bij 16 Febr. In de fragmentarische 1 en
e

e

2 staat zijn nog sporen van een vierde strophe. De 2 staat biedt tegenover de hier
gedrukte derde slechts een enkele variant: vs 1: voor alles... o gescheurde...; vs
10: voor het bloedig; vs 12: onverstoorbaar; vs 14: bereidt een dagraad. Na de 3
strophen leest men nog de merkwaardige regels:
Apolloon verschijnt in het Oosten (zwanen)
Aphroditè verschijnt in het Westen
Zij zijn het evenwicht op onze nieuwe handen
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De eerste staat begint aldus:
Rijs! - * * * gemoedren
Wij zijn de kinderlooze en lang verweeuwde moedren
e

e

Van de eerste strophe zijn verder vs 3 en 6 volledig; van de 4 en 5 alleen
rijmwoorden. Op gelijke wijze fragmentarisch strophe 2 (volledig alleen vs 8 en 9)
en strophe 3 (volledig vs 15 en 18). Daarop volgt nog:
Maar neen: laat ons vergaan in 't zwijmen van ons *
(onleesbaar woord)
in 't * * * dat de praal is van de velden

en afzonderlijk staande daaronder:
De hoef (daarboven stamp) van 't paard is een gezicht in uw gezicht
blz. 764: Ik wil geen ander heil... In het zakb. v. 1929; bl. 9 recto, bij 30 Maart. Dr
M. Rutten deelt in ‘De Lyriek van K.v.d. Woestijne’ blz. 259, noot, mede, hoe de
dichter hem zeide in April '29, dat na ‘Het Bergmeer’ zijn dichterlijke arbeid zich
beperkte tot het uitwerken van Oden en de Ode de enige vorm was, die hem nog
aantrok. In het zakb. van 1928, bl. 61 verso, noteerde hij dan ook een schema voor
een oden-verzameling. Ik neem het hier over:
Oden en andere gedichten (1904-1928) (titel onderstreept)
4 ‘Ik wil geen ander heil’
6 Aan den Schutter
12 Aan de Schoonheid
10 De late Chariten
16 De Ontmoeting
Aan de Moeder
Lucifer
Odusseus
6 Aan mijn zoontje
De Roei-spaan en de Graan-schop
Palinurus
Diaspara (dispersion)
Veel van dit schema blijft ons duister; het ging misschien ook om vage plannen.
Enige stukken kennen we uit ‘Het Zatte Hart’. Met ‘Aan den Schutter’ zal de ode
voor Eeckels bedoeld zijn (I, blz. 671); van De Roeispaan en de Graan-schop
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hebben we een fragment uit 1923 (zie in dit deel blz. 452 en de aantek. bij die blz.)
met verwijzing naar een verhaal uit de Odyssee. Mogelijk staat ook het gedicht van
blz. 763 (‘verbeurd van alles...’) met deze reeks in verband (Diaspora?). In ieder
geval rekende de dichter er toe dit gedicht, het laatste uit zijn zakboekjes. Het is
een omwerking van ‘Herfstlied’ (dl I, blz. 668); de vierde strophe werd toegevoegd.
e

e

(Vgl. over beide gedichten: Meded. v.h. K.v.d.W.-Genootschap 3 en 4 aflev., 1934).
Vermeldenswaard is, dat, na dit gedicht, V.d.W.'s laatste litt. plan nog staat
opgetekend. Men leest bl. 9 verso:
Na Alles (onderstreept)
1 De ladder (genealogie)
2 Terug-keer in het Land
3 De Kinderen.
Hier kan evengoed aan proza als aan poëzie gedacht zijn.
blz. 771: Door het Zomeren. hschr. P.v.d. Woestijne, verschenen in V. Nu en Str.
1896, 35-38. Boven het hschr. staat als motto: Νῦν δ῾ἔτι ζεῖ, daaronder: Aischulos.
Het hschr. heeft als eerste gedicht v.d. groep ‘De Zomer is - geschommeld in zijn
e

wijde vrede...’ (I, 819). V.d.W. heeft in de 2 uitg. v.h. ‘Vaderhuis’, nl in ‘Verzen’,
echter slechts een deel van ‘Door het Zomeren’ en van ‘Zang om de Lente’
opgenomen. De andere tot die groepen behorende verzen werden, volgens de
methode in ‘Verzameld Werk’ steeds gevolgd, ondergebracht bij het niet-gebundeld
en nagelaten Jeugdwerk. De gedichten dezer beide groepen behoren met ‘De Stoere
Boeren...’ (I, 836) en een enkel niet herdrukt gedicht tot een overgangsperiode,
gekenmerkt door een eigen, ietwat krampachtige stijl, die men
dynamisch-impressionisme zou kunnen noemen. In brieven aan Toussaint van
Boelaere uit deze dagen toont V.d.W. zich bewust te worden van eigen wezen: ‘en
nu doe ik wat ik wil en gelijk ik het wil; ik geloof zelfs - o vermetelheid! dat ik mijne
eigene personaliteit aan 't vinden ben’. (Vgl. Touss. v. Boelaere.: Marginalia, Brussel
1944, blz. 121-128).
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blz. 773: Woud, macht van vuur... vs 18, h. W. en V.N. en Str.: zomeren; vs 21, h.
W.: breed-naakte.
blz. 775: De boomen langs den weg... vs 10, h. W. en V.N. e. Str.: der langen
vrede; vs 19: alme, Lat. almus = zegenrijk.
blz. 776, vs 3; V.N. e. Str.: de helle;
blz. 777, vs 8, V.N. e. Str.: uwe vreê; vs 15, h. W. en V.N. e. Str.: de brug.
blz. 779: Zang om de Lente. Tot deze groep behoorde in V.N. e. Str. ook ‘O werkt
mijn weel'ge zee...’, dat V.d.W. zelf niet bundelde. (I, 831).
blz. 781: De laatste stralen... Gepublic. V.N. e. Str. 1896, 172.
blz. 782: De avond is ôp-gegrijsd... Gepublic. V.N. e. Str. 1896, 173.
blz. 783: Landschap: boomen van licht... Eerst in V.N. e. Str. 1896, 173, later in
e

De XX Eeuw, 1903, II, 346. vs 8, XX. E.: komma na schijnt; na vs 18 geen leesteken.
blz. 786: Over V.d.W.'s medewerking aan de op deze blz. genoemde tijdschriften
leze men F.V. Toussaint v. Boelaere ‘Marginalia bij het leven en werk van K.v.d.
Woestijne’, Brussel 1944. Een overzicht ook in mijn K.v.d.W. I. Publicatie van een
groep jeugdverzen in ‘Meded. v.h. K.v.d. W-genootschap’ IV, 1934.
Bij de volgende gedichten geef ik telkens de titels van de andere, niet
opgenomene, die in gelijke jaargangen zijn verschenen. In handschrift bevinden
zich in het Mus. v. Vl. Letterk. uit de jeugdpoëzie nog de volgende, in onze ‘Keus’
niet opgenomen gedichtjes:
1. ‘Zij’, 5 kwatrijnen, opgedragen ‘Aan vriend Art. Eeckhout, gedateerd: Gent, 19
Oct. '92. De ondertekening met eigen naam is doorgestreept en vervangen
door Jast.
2. Herinnering, 3 kwatrijnen, opgedragen aan Art. Eeckhout, z. dat.; de eigen
naam vervangen door C. der Woestenije.
3. Maneliedekijn, 4 kwatrijnen, z. dat.; de handtek. C. der Woestenije vervangen
door Jast.
4. Ganzonetta, 2 × 9 vs., z. dat., ondertek. C. Der Woestenije.
5. In het Straaltje, 2 kwatrijnen, z. dat., ondertekend Erik Monck.
Daarachter is tussen haakjes bijgeschreven: 14 jaar.
blz. 787: Chi lo Sa, hschr. Mus. v. Vl. Lett. Verschenen in
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Land en Volk 1893, gedat. 13 Dec. '92, ondert. Carlo. Het hschr., dat in kleinigheden
afwijkt, draagt de ondert. C. der Woestenije.
blz. 788: Schemering, verschenen in Land en Volk, 1893. In Land en Volk
verschenen verder in de jaargangen 1891-95. November, 5 × 4 vs, afgedr. bij
Toussaint o.l., 66; Vergeet mij niet, 3 × 8 vs; Herfst 12 + 1 vs; Slaap Kindeken, 2 ×
5 vs; Allebei, 3 × 4 vs; De Zoen, 7 × 4 vs, hschr. Mus. v. Lett.; In de Kostschool, 2
× 8 vs; De blinde Bedelaar, pantoen, 3 × 4 vs; 't Stervend Knaapje, 8 × 4 vs; 't
Gebroken Takje, 2 × 3 kwatrijnen; Het Lied der Wiegen, 5 × 4 vs; Moeders Naamdag,
10 × 4 vs; Vrede, 48 vs. Al deze verzen zijn ondertekend Carlo, behalve ‘Moeders
Naamdag’: C. der Woesteyne.
blz. 789: Farao, verschenen in Vlaamsch en Vrij, jaarg. 1893-'94, vs 15: wadilt is
mij onverstaanbaar.
blz. 791: De Orgeldraaiers, verschenen in Vl. e. Vrij '93-94.
blz. 792: Sub Jugo, verschenen in Vl. e. Vrij, '93-'94.
blz. 793: Azaleeën, verschenen in Vl. e. Vrij, '93-'94.
blz. 794: Lente in 't Grijs, verschenen in Vl. e. Vrij, '93-'94.
blz. 795: Het Lied der oude Huizen, verschenen in Vl. e. Vrij, '93-'94. In Vlaamsch
en Vrij verschenen verder de volgende gedichten: Het Lied der Wiegen (variant v.
dat in L. en V.); Droeve Rozen, 2 × 8 vs d. Erik Monck; Drie Kussen, 3 × 4 vs d. Erik
Monck; Liederen aan Ojajeh, 4 × 7 en 3 × 5 vs, getek. Beaat uut den Hove,
Nippon-Balladen, 1 Nitan-Nosiri, 3 × 4 vs, een foto v.h. hschr. (destijds bezit v.
Touss. v. Boel.) in Meded. v.h. V.d.W.-Genootsch. III, 1934; 2 Sniki-Snoe, 7 × 4 vs,
3 Kolibrie-Pantoen, 8 × 4 vs, getek. Beaat uut den Hoven; Van die doode Oogjes,
4 × 4 vs, getek. Erik Monck; Het Lied der oude Vrouwkens, 5 × 4 vs, getek. Erik
Monck; Sonnet der Herinnering getek. Erik Monck;
blz. 797: Een huisken: leemen muren, verschenen in Eigen Haard, 1893. De
schrijversnaam E. Rica is bij dit gedicht in dl I, uitgevallen.
blz. 798: Geheimvol door 't duister..., verschenen in Eig. H. '93.
blz. 799: Een echte Vlaamsche herberg, verschenen in Eig. H. '93. In Eig. Haard
'93 werden verder opgenomen de gedichten:
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De deur blijft immer toe... 4 × 4 vs; Bij den Hooiopper, 70 vs; Ik weet een leemen
hutteken... 4 × 4 vs en Het Visschers-meisje, 6 × 4 vs, alle ondertek. E. Rica.
In de letterkundige Bundel van ‘Help-u-Zelf’ van 1894 verschenen 2
verzengroepen, waarvan hier geen gedichten herdrukt zijn; I. Het Kind is dood, d.
Erik Monck, bestaande uit Troost, 30 vs, Van die doode Oogjes ('t zelfde als in Vl.
en Vrij) en De Kinderkopjes, 24 + 12 vs. II Liederen aan Jehanne door Beaet uten
Hove, 4 gedichtjes zonder nadere titels, 2 × 4, 3 × 4, 3 × 4 en 3 × 4 vs.
r
blz. 800: Kerstlied, verschenen in Jong-Vlaanderen, Kerstn 1894. Men verwarre
dit tijdschr. niet met het gelijknamige door Vermeylen geredigeerde. De naam
Jong-Vlaanderen werd gegeven aan het bijzonder Kerstnummer van De Jonge
Vlaming. Het gedicht verscheen met een toonzetting van Baldewijn Wienders en
met illustraties; V.d.W. sloofde zich voor dit Kerstnummer zeer uit, (vgl. Touss. v.
B.: Marginalia, blz. 211 en volg.).
blz. 801: Jezus van Nazareth. Deze groep bestond uit vijf sonnetten, waarvan er
hier twee herdrukt zijn. De gehele groep als Bijlage A in Touss. v. Boel.: ‘Marginalia’,
blz. 157-160.
blz. 803: Evangelie, verschenen in De Jonge Vlaming, 1894-'95 Het gedicht werd
onder grote bijval van leraren en leerlingen door V.d.W. voorgedragen op een
vergadering der Heremanszonen (Vgl. mijn K.v.d.W., blz. 46 en volg.).
blz. 804: Klinkgedicht, verschenen in D.J. Vl. 1894-'95.
blz. 805: Het Liedekin van de Cusse, verschenen in D.J. Vl. '94-'95.
blz. 806: Liedt, verschenen in D.J. Vl. 1894-'95.
blz. 808: Het Lied der Markiezinnen, verschenen in D.J. Vl. 1894-'95.
blz. 810 en 811: Klinkgedichten, verschenen in D.J. Vl. 1894-'95. Van de 4
sonnetten werden er twee hier herdrukt.
blz. 812: Octobertuin, verschenen in D.J. Vl., 1894-'95.
blz. 813: Mijn Schip, verschenen in D.J. Vl., 1894-'95.
blz. 814 en 815: Kameeën, verschenen in D.J. Vl., 1894-'95. Behalve de hier
herdrukte bevatte de jaargang van D.J. Vl. nog de volgende gedichten: Nox, sonnet
door Erik Monck, herdrukt
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in ‘Meded. v.h. V.d.W.-Genootsch.’ IV, 1934, 93; De Legende der Ziel d. Erik Monck
4 × 6 + 1 vs; Ritornelle door Beaat uten Hove, 5 × 3 vs; De Lelie d. Erik Monck, 5
× 4 vs; Sonnetten, 4 sonnetten zonder nadere titels d. Erik Monck.
blz. 816 en 817: Gothiek-beeldjes. Deze verschenen, 5 in getal, in Het Nederl.
o

o

Museum, 1894; n 2 was Van der Madonna's Oogen, n 4: De Maagd met de Lelie,
o

n 5: De Reiter.
blz. 818: Mijn stemming is... Dit is het vierde der vijf Verzen door Erik Monck, in
e

De Toekomst, IV, 1895-'96. De andere vier waren (1 versregel): En nu hoor ik, hoe
daarbuiten, 7 × 4 vs; Nu schijn ik aan me-zelf een zeer oud man (sonnet); Oh, kon
ik tot uw voeten komen, 5 × 4 vs. (herdr. in Meded. v.h. V.d.W.-Genootsch. IV, 1934,
96) en Nu vat ik in mijn ziele hoe..., 7 × 4 vs.
blz. 819: De Zomer is - geschommeld... Dit sonnet werd opgenomen in Ontwaking
1896. Een hschr. is in bezit van P.v.d.W.; een ander in het Mus. v. Vl. Letterk. met
achter vs 6 een komma; vs 7 nu en dan tussen kommas; vs 8: de uitgestreden; vs
11: statie-vol; vs 12: uwen; vs 13: en 'k voel. In het h. W. is het sonnet het eerste
gedicht van ‘Door het Zomeren’.
blz. 820: Beeld-Liedeken, verschenen in Ontwak. 1896; het gedicht is een oudere
versie van Koorts-deun in Het Vaderhuis (I, 31). Een opmerkelijk staal van de
voorliefde in de jeugdtijd voor Lat. woorden, vs 11: 't albe bed, later: 't diepe bed.
blz. 821: Weergeboorte, verschenen in ‘Letterk. Bundel der Heremanszonen’,
Gent, Siffer, 1897, blz. 101. V.d.W. werkte aan die bundel mee onder een hele reeks
pseudoniemen.
blz. 823: Ad rem ipsam ibimus, in Lett. Bund. Her. blz. 148, het eerste van 3
sonnetten, zonder nadere titels.
blz. 824 en 825: Mare Magnum, in Lett. Bund. Herem. blz. 164; 2 van de 3
sonnetten.
blz. 826-831: Vier Oden van Anakreioon in Lett. Bund. Herem. blz. 176. Behalve
de hier herdrukte gedichten bevatte de bundel van de hand van V.d.W.:
Schoonslaapsterken, sonnet door Laura ten Hoey, blz. 107; Via Vitae, drie sonnetten
door Laura ten Hoey, blz. 120, waarvan het eerste Mijn stemming is als van een
groot, wijd meer, reeds in dl I, blz. 818, het tweede in Meded.
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v.h. V.d.W.-Genootsch. IV, 1934, blz. 98; Gebed door Steven Steurs, blz. 155, 10
× 4 vs.
blz. 831: O werkt mijn weel'ge zee... Dit gedicht behoorde tot de cyclus Zang om
de Lente en verschenen in V.N. en Str., Mei 1896.
blz. 832: Herfst. Gepublic. V.N. en Str., Aug. 1896.
blz. 834: Stormzang. Gepublic. V.N. en Str., Aug. 1896.
blz. 836: De Stoere Boeren... In hschr. over in twee staten, fotocopie van beide
e

in mijn K.v.d.W. I, naast blz. 89; 1 st. vs 11: aan stuk verbruiken; vs 16: plaatsen
gloed.
e

blz. 837: vs 1, 1 st.: mysterieuze duister; vs 4: deed worden. De beide laatste
strophen ontbreken in de eerste staat. De vele doorhalingen en verbeteringen in
die eerste staat (ongewoon bij de latere dichter) wijzen op het moeizame zoeken
bij dit stijl-procedé.
Uit de tijd der eerste Van-Nu-en-Straks-verzen stamt tenslotte een
fragment-gedicht, door V.d.W. ter plaatsing ingezonden, maar niet opgenomen,
doch dat bewaard bleef in de correspondentie met Dr Schamelhout. Het is getiteld
Gedicht der Wegen (17 vs) en afgedrukt in mijn ‘K.v.d.W.’ I, blz. 189-'90. De brief
berust in het Mus. v. Vl. Letterkunde. Sterk verwant met De Stoere Boeren, is ook
dit gedicht bij uitstek typerend voor V.d.W.'s overgangsperiode.
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Aantekeningen
Bij de epische en dramatische poëzie opgenomen in deel II
blz. 7: Kronos.
Uit de correspondentie (in het Mus. v. Vl. Letterk.) van V.d.W. met Dr Schamelhout,
toen redactie-secretaris van Van Nu en Straks, blijkt dat de dichter in Maart '97
reeds aan ‘Kronos’ werkte. 10 Mei '97 verzoekt hij de op 26 April ingezonden
fragmenten te verscheuren. Dat was in de tijd van de dynamische ‘Zang om de
Lente’ en ‘Stormzang’. In hoeverre eerste ontwerpen werden omgewerkt tot het
fragment gebleven episch-dramatische gedicht, dat verscheen in het
Tweemaandelijksch Tijdschrift 1900, II is moeilijk uit te maken. In ‘Kronos’ klinkt
(voor 't eerst?) onmiskenbaar de eigen stem van K.v.d.W. Hij nam de fragmenten
bij de ‘Vroegere Verzen’ op in de eerste uitg. v. ‘Verzen’ 1905; hij deed ze vroeger
reeds verschijnen in ‘Werk’, de gemeenschapp. bundel (eerst als op onregelmatige
tijden verschijnend tijdschrift bedoeld) van Streuvels, Victor de Meyere, V.d.W. en
Juul de Praetere (illustratie), Antwerpen, Buschmann, 1899. Over de oorspronkelijke
plannen met ‘Werk’ of ‘Werken’ vgl. men F.V. Toussaint v. Boelaere: Marginalia,
blz. 125-'26.
blz. 9: Ik, die de dagen... Tweem. Tijdschr. 1900, II, 154. In enkele vs. hebben de
e

verschillende publicaties varianten. In de 1 dr. v. ‘Verzen’ schreef V.d.W. met
hoofdletters Vorst (vs. 15), Jaar (vs 24) en Zon (vs 25), de naam Huperioon spelde
hij in ‘Werk’: Huperiôn.
vs 14: torve = norse.
blz. 10: vs 7, Tweem. T.: uit al de huize'; vs 8, Verzen: lang op nieuwe dagen; vs
9, Werk: d'harde kappe, Tweem. T.: Scheur 't wegend tooisel van uw pijn'gend
mijmren; vs 11, Tweem. T.:
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laat blijde een nieuwe straal; vs 14, Tweem. T.: de wijde gave; vs 17, Tweem. T.:
laat frisch uw adem; achter vs 19 in Tweem. T. een uitroepteken.
blz. 11: Groote Vrouw Nacht... In Tweem. T., 1900, II, 150 en volg. (dus
voorafgaande aan 't fragm. ‘Huperioon’). vs 1, Werk: o koester-moeder Nacht; na
e
e
vs 22 in Werk en 1 dr. een punt en vs 23: o Mijn...; vs 26, 1 dr.: koud.
blz. 12: arm-naakte schijn... In de eerste dr. enkele accentstreepjes meer; verder
e
e
vs 3, 1 dr.: door mijne koude; vs 4, Werk: zoete, stille droom; vs 25, 1 dr.: van 't
wegend Nood-lot; vs 28, Werk: vader.
blz. 14: - En gij die weet... vs 1, Tw. T.: alléén; vs 3. Tw. T.: eenheid, geen streepje
e
na vs 3; vs 5, 1 dr., 't accent is verlegd: die gíj zoo dorst...; in Tw. T. missen vele
accentstreepjes; vs 17, Tw. T. gij (geen hoofdletter).
e
blz. 15: van zomersappen-pracht... vs 4, 1 dr.: breidden; vs 21, Werk, zonder
accenten; vs 26, Tw. T.: schemering; vs 29: van klaarte in mijn krone.
vs 18: als domen: V.d.W. gebruikt het meerv. v. dom veelvuldig voor koepels.
blz. 16: Dan, door het ritsel-stille... vs 1-12 is in Tw. T. één zin, doordat in plaats
van punten puntkommas staan (en geen nieuwe hoofdletters); vs 9, Tw. T.: de open
e
lente; vs 11, Tw. T.: een zoeten donder, 1 dr.: stille donder; vs 15, Tw. T.: vrouw;
e
vs 17, 1 dr. voor Ik, de Tijd een streepje; vs 18, Tw. T.: die thans... eeuwigheid; vs
23 Werk is bij vergissing Schaaûwen 't eerste woord van vs 24; vs 28, Werk:
leliën-gaarde; vs 30, Werk: gelijk de woud-leeuwin, die
blz. 17: o de Aarde, schoon en zwaar... alleen var. in Tw. T.; vs 8 en 9: geen
hoofdletters; vs 12, Tw. T.: gelijk een vloed... o vrouw; achter vs 13 een uitroepteken;
vs 14: door de schepping waart; achter vs 15 puntjes; vs 19: 'k ontsloot; vs 23: mijn
oogen; vs 26 achter kelke een komma, achter Liefde puntjes; vs 30: en ik, hijgend,
lag.
blz. 18: en - was gelukkig... In Werk eindigen de fragmenten met de verzen van
deze blz.; vs 6, Tw. T.: wijf.
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blz. 19: Ge zijt gelijk een schoone dood... vs 16, Tw. T.: daad... heel-al (zonder
hoofdletters). vs 6: allem-schoone: allem zal hier wel staan voor 't in deze periode
d.V.d.W. geliefde, aan 't Lat. ontleende alme.

blz. 21 en 22: Interludiën I.
Afgezien van het op zichzelf staande Woudspel Adonis, stammen al de epische
gedichten uit de 4 laatste jaren voor de eerste wereldoorlog; Penthesileia was in
die periode begonnen maar werd eerst veel later voltooid. De mededeling op blz.
23, dat deze Interludiën liggen tussen Het Huis v.d. Dichter en Het Licht der Kimmen,
is geen nauwkeurige datering: de gedichten uit Het Gelaat des Dichters stammen
voor een groot deel uit dezelfde periode. Uit de dateringen blijkt, dat de volgorde
van ontstaan een andere was dan die der bundels. Over K.v.d.W. als episch dichter
schreef Herreman in Meded. v.h. K.v.d.W.-Genootsch. V en VI, 1934 en 1937; over
de vraag, waarom hij juist in deze tijd epen schreef en in hoeverre hij ook hier in
symbolen zijn eigen zielsgesteldheid openbaarde, handelde ik uitvoerig in mijn
K.v.d.W. I, blz. 571 en volg. Vgl. ook G.v. Severen: K.v.d. Woestijne, de § ‘Intermèdes
épiques et descriptifs’, blz. 46 en volg. Interludiën I verscheen in 1912 bij van
Dishoeck te Bussum.
blz. 25: De Paarden van Diomedes.
Van dit gedicht werden grote fragmenten gepubliceerd in D.W. en B. 1910 en
1911 en in Gr. Ned. 1910, 1911 en 1912, verscheidene stukken in beide tijdschriften.
De datering in de bundel ‘Blankenbergen, 1911’ kan dus niet precies juist zijn; grote
stukken waren reeds in 1910 gereed. De datering zal vooral slaan op de compositie
van het geheel, terwijl zonder twijfel grote partijen (de zee-vergelijkingen!) in die
zomer te Bl. zijn gedicht. Bij de bundeluitgave werd in de tijdschr.-tekst nog menig
woord gewijzigd. Een hschr. van De Paarden v. Diomedes is mij niet bekend, slechts
een enkele blz. hschr is in bezit van M. Roelants.
blz. 27 en volg.: Zij stonden, waar 't geklonken staal... Eerst verscheen in D.W.
en B., 1910, I, 357-363, in 190 verzen het gehele eerste deel, behalve de 27 vs van
blz. 30 (‘Een milde merrie...’). Varianten uit D.W. en B.: na vs 1 en vs 4: komma; vs
13:
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noensch-bewogen; vs 15: en neus en die geen drift verborg; vs 14: noch 't
weerbarstig; vs 19: hoe geen bek; vs 22: of zelfs.
blz. 28: Zij stonden, roerloos... vs 8, D.W. en B.: waarop ze melken 't slingervoetig
vee. De namen der paarden (vs 2 en 3) ontleent V.d.W. niet aan zijn bron
Apollodorus, zij zijn eigen vinding.
blz. 29, vs 5, D.W.e.B., blijkbaar foutief: en lijne nog fel.
blz. 30: - Een milde merrie... Deze blz. eerst in D.W.e.B., 1910, II, 338 (27 vs); vs
1: heeft hun vracht; vs 6: 't wit geglooi; na vs 16 komma, doorlopende zin; vs 17:
den bloesem- en den zonne-fellen.
blz. 31: Zij, hare kindren... Deze en volg. blz. weer in D.W. en B., 1910, I, 358 en
volg. vs 1: Zij stonden pal, tegen verklaarden wand,; vs 6: hun flanken.
vs 5: brons-bebraamd = met een ruige brons-rand.
blz. 32 en 33: Hij schatert... In D.W.e.B. 1910, I, 359 vanaf vs 7; de gehele passage
in Gr. Ned. 1910, II, 338. vs 17, D.W.: naar den dichtsten hoek; vs 26: is rimpelloos.
blz. 33, vs 1 en 2, D.W.: en / weêr glimmert aan den wand.
blz. 34: - Wie is hij... vs 10, D.W.: bood; vs 11: maar dezer paarden prooi.
blz. 35: Het is Diomedes... Behalve in D.W.e.B. 1910, I, 360 ook in Gr. Ned. 1910,
II, begin tot vs 21.
blz. 36: een hoogen arm... Vanaf vs 4 ‘Zoo was Diomedes...’ in Gr. Ned. 1911,
II, 668. Ook D.W.e.B., 1910, I, 360. vs 2, Gr. N.: meester; vs 7, Gr. Ned. na macht
puntkomma; vs 9 zonder accent.
blz. 37: - Toen kwam zijn stap... D.W.e.B., 1910, I, 361 en Gr. Ned. 1911, II, 668.
vs 2, Gr. N.: was stompend; vs 8: en scheen tevreên; achter vs 10 komma, de zin
loopt door.
blz. 38: Dan, met een ruk... D.W.e.B. 1910, I, 361 en Gr. Ned., 1911, II, 669. vs
14, Gr. N.: breede lucht,; vs 15: deukend door het zand.
vs 18: klaveren = steigeren.
blz. 39: Toen werd het een gejoel... D.W.e.B., 1910, I, 361 en Gr. Ned. 1911, II,
670. vs 1, Gr. N.: Toen werd het te elken dage een daver-spel; achter vs 2 komma;
vs 9: den avond schendt; vs 10: En 't wordt een jacht; na vs 13 D.W. een komma.
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blz. 41 en 42: ... Want en is de zee... Deze beide blz. in D.W. en B., 1910, II, 339;
in Gr. N. de gehele tweede afdeling 1911, II, 671 en volg. vs 13, D.W. en Gr. N.:
dan zonder accent; vs 18, D.W.: en wervlend plots; vs 19, D.W.: die rilt eerst en dan
heftig bibbren gaat; vs 21, D.W. en Gr. N.: de dubble teen van zijne (bundel: zijn);
vs 24, D.W.: door de golving van zijn klonter-vacht; vs 25, D.W.: schichtige ijs-priem;
vs 27, D.W. en Gr. N.: ten rugge bolt.
blz. 42: daar drukke heel... vs 4, D.W.: eischt dat het liggen zal, - daar drukk' hun
kracht; vs 5: zal hunne kracht.
blz. 43: Maar neen, maar neen... D.W. en B. 1911, I, 534-'36 (57 vs) (hier blz. 43
en 44); Gr. Ned. 1911, II, 672; vs 6, D.W. en Gr. N.: dees zee; vs 14, beiden: dat, waar; vs 16, D.W.: daar staan; vs 24; D.W.: malvig-bloem'ge vitse; vs 26, D.W.: als
hun haar bleekre; vs 28, D.W.: hun rill'ge lip.
vs 9: ebbe zonne; ebbe betekent hier waarsch.: nog laag staande; vs 22:
maldegeer = kruisbloemige gentiaan; vs 24: vitse = wikke; vs 25: malotte = een
soort van steenklaver.
blz. 44: daar staat plots... vs 6, D.W. en Gr. N.: hun hoef-teen; vs 7, idem: hun
been; achter vs 9 en vs 19 D.W. een komma; vs 21, D.W.: hun droef (zetfout); vs
26, D.W.: grazen ze een stonde.
blz. 45: Maar neen, de zee... Gr. Ned. 1911, II, 674. vs 8: wólven; vs 16: Het
spann'ge kussen; vs 20: de strakke nek.
blz. 46: van smooren... vs 24, Gr. Ned.: geen morgen wacht.
vs 15: reeuwsch, geliefkoosd sensitief adiect. bij V.d.W., afgel. van reeuw =
doodszweet, uitwaseming v.e. lijk dus: een lijklucht ademend, maar ook algemener:
geil, wulps.
blz. 47: Maar ook... Gr. Ned. 1911, II, 676. vs 5: schóonre; vs 8, in de bundel
staat: gelijk doorvaren eierlijk, in Gr. Ned.: doorvaren, cierlijk-lijnend; eierlijk is
beschouwd als zetfout voor cierlijk; vs 9, Gr. N.: door diepen vloed; vs 10, Gr. N.:
van innerlijke stroomen; vs 12: scheidt ze.
vs 25: neersch = vochtig-fris (waarsch. = nesch).
blz. 48: de blinkend-witte koeien... Gr. Ned., 1911, II, 677. De schildering van
deze weide is een parallel van passages in Christoforus (zie dl III, blz. 231/2) en in
het opstel over
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e

Claus, ‘Kunst en Geest in Vlaand.’ 2 dr. blz. 202 en volg.
blz. 49 en 50: En zie: aan zee... Van blz. 49 en 50 heeft. Maur. Roelants een
hschr., dat gediend heeft als copie voor D.W.e.B., 1910, II, 340. (V.d.W. vermeldt
dit zelf aan de voet); de tekst is dan ook geheel die v.D.W. en B. Roelants bezit nog
een blaadje, waarop een vroeger ontwerp, alleen van blz. 49. Behalve in D.W. en
B. verscheen dit stuk ook in Gr. N. 1912, I, 37. Varianten: vs 1, h. R. en D.W.: Van
e

over zee, van uit dees zee; vs 6, h. R., D.W. en Gr. N.: om 't knokig beeld, h. R., 1
versie: elk eiland staat; vs 7 en 8, h. R. en D.W. beide malen achter rees geen
e
komma, vs 8, 1 versie: nieuwe laagte tegen, rees; vs 11 en 15, h. R. en D.W.:
gedachtestreepjes inplaats van haken; vs 11 en volg. in de eerste versie:
hij stond sinds dagen - en de nacht ontbond
alleen een lang herdenken en den straal
van kracht die priemde uit iedren schouder door
zijn plots-verhitte leên, Heracles, bij
't herdenken daad aan daad, - hij stond ten boeg
als iedren morgen, dezen morgen.
En de zee

blz. 50: En deze zee... Varianten uit D.W.e.B.: vs 3: der rooz'ge zon; vs 5: in
dieper-kleur'ge schaal
blz. 52: met sterke kruiden... Gr. Ned. 1912, vs 3: als geen wijn; vs 13: het roode
en donkre hoofd
blz. 53: Hij dacht... Gr. Ned., 1912, vs 10: scherp ziet; vs 21-22: in Gr. Ned. mist:
onderscheiden in hun aard, / en vele.
blz. 54: En daar hij stond... vs 16 in Gr. Ned. 1912, mist effen.
blz. 55: Een witte blokking... Gr. Ned. 1912, vs 4: effen vlak; vs 13: Zoo stond; vs
14: de dag om hem, die 't niet en zag, en uur; vs 15 ontbreekt.
blz. 56: Daar stond nu de avond... Behalve in Gr. Ned. 1912 ook in D.W.e.B.,
1911, I, 535 (27 vs). vs 4, D.W.: en weer; vs 17, D.W. en Gr. Ned.: het overhellen,
D.W.: onweêr'gen; vs 19, D.W.: grauwend, plots, Gr. Ned.: grauw, plots; vs 20, D.W.
en Gr. Ned.: van reten roode zon; vs 26: groeien
vs 12: zaalw = zaluw = vuil-geel.
blz. 57: In dezen avond stond Heraklès... In Gr. Ned. 1912 ont-
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breekt vs 1, vs 2 begint: Maar als een schutter; vs 7, Gr. Ned.: welv'ge mist; vs 20:
na de peze puntkomma; het laatste half-vers ‘- Want hij zag’ ontbreekt.
In D.W. en B. verscheen in 1910 (II, 341) een fragment, getiteld ‘De Held’, dat
niet in de bundel werd opgenomen. De beste plaats, waar het zou kunnen worden
ingevoegd is na blz. 57. Mogelijk was V.d.W. dit fragment eenvoudig vergeten,
mogelijk achtte hij het niet passend. Wij drukken het dus niet in de tekst, maar geven
het hier als aanvulling:
... De Held,
hij over-schouwde - en legde uit koele hand
boven zijn blik een schaduw aan zijn mond, de wijdten...
He! Was dît de looden burcht,
dit d'onaanroerbre plompheid van een wil
die oppermachtig bralde en zwarte schaâuw
legde op de vlakte en alle vruchtbaarheid;
was dit de nieuwe, stoere onmooglijkheid,
die te bevechten heette? En dit het ongestoord,
het snood, maar onbevochten-sterk bestaan
dat brieschte en lachte, en doodde uit goeden luim,
en, tot verzet, met edel menschen-vleesch
voedde vijf paarden?
- Als een mantel gleed
verachting van zijn dalend schoudren-paar.
Geen achterdocht, geen denken, noch de glimp
van sluwe grap greep in zijn machtig hoofd.
Hij stond, Herakles, aan den rijz'gen boeg,
en hief zijn arm, gelijk een lemmer heft
zijn klaarte, alboven de overschouwde zee,
en zag den schaamlen burcht, en voelde blij
de trilling in zijn arm der rijz'ge spier
die heet twee-hoofdig...

blz. 58: Loomer dan lood... vs 6, Gr. Ned. 1912: deze burcht; de laatste twee verzen
ontbreken.
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blz. 59: En aan het strand... Gr. Ned. 1912, vs 1: Maar aan het strand... zag hij plots;
vs 2: de paarden ook; vs 11: een muil die; vs 26: zijne paarden niet.
vs 18: zwelgen, in Z. Ned. ook = slikken.
blz. 60, Gr. Ned. 1912, vs 1: Want deze paarden roken zoete lijken, en; vs 2: zij
weten; vs 3 ontbreekt.
blz. 61: Want weder was... De hier aanvangende vierde afdel. werd in zijn geheel
gepublic. in Gr. Ned. 1912, I, 299-308. vs 1 en 2 in Gr. Ned. één vers: Want weder
Diomedes...; vs 4: was het als het dreigen; vs 5 hij mist; vs 8: dook en onverwaaid;
vs 9: rood en zwaar; vs 14: trad Diomedes; vs 23 viel uit in bundeluitg. en is hersteld
naar Gr. Ned.
blz. 63: En duister wies daar... Gr. Ned. na vs 1 geen leesteken; vs 3: in ontbreekt;
vs 17: ging den duistre door.
blz. 64: En daar verscheen... Gr. Ned. vs 4: en schoon van onbewogenheid; vs
18: stond Diomedes. Deze blz. heeft een opvallende variant: in plaats van de vs
8-15 uit de bundel, had Gr. Ned.:
de hemel was een schelpe-schoone schaal
gewelfd naar boven in éen-toon'gen glans,
die, van geen wolk gezeefd en bondelloos
aan stralen, effen glooide, laag naar hoog,
van uit een zee, die zwarter paarste, rees
aan eene heldre lijn van draal'ge klaart,
de hoogte toe, die broos te gloren hing.
En hij, Diomedes stond in dat licht,...

blz. 65: Stilte was zoo stil... Gr. Ned. vs 4: en blijde voelde; vs 7: tot edele effenheid
en blij; vs 9: slonk zacht; vs 10: een wiege; rees dan als een vrouwe-zucht; inplaats
van de laatste zes vs weer een oudere versie als variant:
en adem-haalde... En was de lucht gelijk
een brooze stolp van êel kristal die stond
onroerend: 't was Diomedes, alsof
elk nieuwe teug, gezogen aan het licht,
verwijdrend deinen deed de brooze stolp,
en elk uit-aedmen weer ze dichter miek.
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Hij ademde. En de lucht was aedmend, en
de zee...

blz. 66: Maar niet en duurde... Gr. Ned. vs 1: een al te rustige ijlt; vs 9: een kreet.
vs 10: reeuwsch hier = wellustig; vs 16: krissen zal men in woordenb. vergeefs
zoeken. V.d.W. gebruikte het ook in ‘De vrouw van Kandaules’ (III, 117): ‘Hij greep
zijn zwaard; het hecht was krissend-ijzig’; vs 21: zavel = zand (sable).
blz. 67: - Nu was het 't uur..., Gr. Ned. vs 5: vlakken; vs 14: glimlachend, een
zaal'ge rust. De zwaart (blijkbaar ook vervangen vanwege het metrum); vs 20: in 't
moede.
vs 23: wepel = ledig, naakt.
blz. 68: - Och neen: niet naakt... Gr. Ned. vs 5: den sterken pols; vs 15: is
maagd'lijk schoon en rein -.
blz. 69: Niet naakt en bleef het zand... vs 2 en 3 ontbreken in Gr. Ned.; vs 15:
Hoe vredig is
blz. 71: - Zij lagen beiden... Ook de hier beginnende vijfde afdel. verscheen in Gr.
Ned., 1912, I, 489-501. vs 11, Gr. Ned.: de wateren
blz. 72: Zij lagen, grauw... Gr. Ned. vs 5: aan de in elkaêrgeslagen leden, bleek
en dof; vs 6: de vrouwe de armen; vs 7: de teedere; vs 9: om beider lendnen; vs
22: en het wier.
blz. 73: - Maar weder riep... Gr. Ned. vs 1: die moede leek; vs 3: Diomedes ‘Eiai!
mijn paarden!’; vs 6: waar ze lagen; vs 9: sidder ontbreekt; na vs 11 en 12 kommas
inplaats van puntkommas; vs 20: En in lagen beken. (zetfout?)
blz. 74: En éenmaal in den mond... Gr. Ned. vs 10: den loenschen; vs 16 ontbreekt;
vs 18: de lijken stuk ze; vs 25: den rossen avond in, Diomedes.
vs 4: reeuwschheid zie de aant. bij blz. 46.
blz. 75: Hij stond. En weder... Gr. Ned. vs 6: zag hij zijn traagvoet'ge paarden; vs
19: roode vuist; vs 22: logre
blz. 77: 't Was of plots... De tekst van dit zesde deel in Gr. Ned. aansluitend bij
V. Gr. Ned. vs 9.: de torens wanklen boven de torens uit; vs 11: logge blokken;
blz. 78: Aldus de kreet... Gr. Ned. achter vs 21 geen komma. De tweede helft van
deze blz. heeft een zekere verwantschap
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met het nooit gebundelde fragment uit D.W. en B., opgenomen in de aantek. bij blz.
57.
blz. 79: - Plots breekt 't gebaar... Gr. Ned. vs 8: aldoor dichter; vs 9 en 10: blaast
huivering weldra Diomedes' / gelaat met bleekheid aan en 't scherpe wit; vs 13:
vorst ontbreekt, keert zijn aangezicht; vs 19: de vorst Diomedes (En ontbreekt).
blz. 80: En met een stem... Gr. Ned. vs 4 en 5: Kent gij Diomedes niet, ik,
Diomedes / vorst der Bistonen?; vs 23: eens mensch in schijn.
blz. 81: Langer niet..., Gr. Ned. vs 5: En-tháns begrijpt Diomedes. Nog nauw; vs
11: zinkt lager 't lichaam: aan den knie,; vs 12 komma na elleboog.
blz. 82: Een wondre geerte... Gr. Ned. vs 2: naedren om het lijk.; vs 3 ontbreekt;
vs 4, 5 en 6 in twee verzen: En sprak ze toen Herakles toe: ‘Ik moest, / nog vóor ge
schendet ander menschen-lijk,; vs 20: - En toen rees.
V.d.W. geeft hier aan het verhaal een eigen slot, in de antieke mythe doodt
Herakles de paarden niet, maar voert ze mede.
blz. 83: Over de voor V.d.W. typische uitbeelding van deze Herakles vgl. men
nog: W.E.J. Kuiper: De Heracles-gedichten van K.v.d. Woestijne en Marnix Gijsen:
K.v.d. Woestijne en het Helleensch ideaal, beide in Meded. v.h. K.v.d.W.-Genootsch.
I, 1933.

blz. 85: De Terugtocht.
In deze herschepping van de mythe van Orpheus en Eurydice treffen twee originele
trekken. De zang waarmee Orpheus de machten van de onderwereld vermurwt, is
niet een smeekbede om teruggave der geliefde, maar het bezingen - op hun eigen
vraag - van het leven van Persephone en Hades. De macht van de zang op zich-zelf,
het zang horen worden van hun eigen bestaan, doet hen buigen. En het noodlottig
zich omwenden van Orpheus geschiedt niet uit nieuwsgierigheid of niet meer in te
tomen verlangen, maar als antwoord op de noodkreet van Eurydice, die voor de
tweede maal door de adder wordt bedreigd. (Uitvoeriger daarover in mijn K.v.d.W.
I, 580 en volg.). De Terugtocht verscheen in
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De Ploeg, jaargang 1911-'12; de vrij spaarzame varianten uit het tijdschr. volgen
hier.
blz. 87: o Gij, die eens... Ploeg vs 17: ter wuiv'ge wan.
blz. 88: Weet: ik ben Orpheus... Ploeg vs 12: schoon-gestemde.
blz. 90: En geene zong: Ploeg vs 10: gulden ontbreekt; vs 18: tijgers-paar.
blz. 91, vs 1: wonder-schoon.
blz. 92: Maar ik bezinne... Ploeg, vs 1: zingen moet; vs 5: den klein-zoon; vs 6:
den zoon van vaardige Kalliopè.
blz. 93: - Niet de een'ge was ik... Ploeg, vs 6: harts-klop.
vs 12: en heette Aristaios: de ellips van een pronomen als onderwerp gebruikt
e

e

(hier: hij) komt vooral in het W.-Vlaams nog voor, gelijk in het Mnl. en in 16 en 17
eeuwse taal.
blz. 99: Wij voeren aan een water... Ploeg, vs 1: dat water; vs 7: de dood; vs 17:
al nader; vs 25: hielp zijne zoele hand; vs 27: ter drievoud'ge keel.
blz. 100: Toen gingen we aan den keien-weg... Ploeg, vs 1: een keien-weg; vs 5:
aandeed... handen... En; vs 11: bevroedde; vs 29: mij stille hiet als hij te staan.
blz. 102: En 'k zag... Ploeg, vs 1: zwarte marmer-zaal; vs 5: Apolloon was wit.
blz. 103, vs 3: Ploeg: en sprak toen stiller: ‘Zing’.
blz. 104: o Dat ik w r zou zingen... Ploeg, vs 4: zelfs klankloos. vs 6 en volgende:
naar het verhaal bij Apollodoros 3, 14, 4, had Aphrodite de schone knaap Adonis
aan Persephone ter bewaring toevertrouwd; Persephone kreeg hem lief en wilde
hem niet teruggeven. Zeus beslist daarop, dat Adonis een derde van 't jaar bij
Aphrodite op de bovenwereld en een derde in de Hades bij Persephone zal verblijven;
aangaande het overblijvende derde deel mag hij zelf beslissen.
blz. 106: Ik zag aan hare rechtre zij... Ploeg, vs 10: waar 't gehard wordt; vs 15:
schraagt van een zwaar gebouw; vs 21: in de andere. vs 12: zaluw = bleek-geel,
vuil-geel.
blz. 107: En hem dan zong 'k... Ploeg, vs 19: duistere eik; vs 20: Zijlings schoot
uw blik.
blz. 109: Zij zaten, deze drie... Ploeg, vs 2: binnen de kasse; vs 4: binnen de starre
deure, die; vs 8/9: in den bos/der haren; vs 11/12: en van 't hoon-/gespot;
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blz. 110: - En w re zou... Ploeg, vs 7: in haar oogen; vs 11: te glanzen.
blz. 111: Ik had niet r begrepen... Ploeg, vs 2: mijn lief, mijn ziel.
blz. 112, vs 2: twinter = een tweejarig paard of rund.
blz. 113: o Mijne vrienden... Ploeg, vs 3: langs valleien; vs 8: in zoet geruisch; vs
18: dees harde landen; vs 24: die ik herkende; vs 26: zei mijn naam; vs 27: ze me
achterna. Zij zuchtte.
blz. 114: Tot plots heur kreet... Ploeg, vs 2 en 3: Och Orpheus; vs 6: aan haar
knie; vs 15/16: bezwoer 'k/de vliedende.
blz. 115: ... o Gij, die eens dit woord... Ploeg vs 1: En gij die; vs 7: de kern gaat
planten, 'dat hij; vs 15 de contrasterende variant: dat nimmer werd ontslote'.

blz. 117: De Vliegende Man.
Deze episch-lyrische compositie staat geheel afzonderlijk in V.d.W.'s oeuvre, ten
eerste doordat beleefde gebeurtenissen - hier het bewonderd opstijgen en dalen,
maar ook het schokkend verongelukken van den vlieger Kinet op het vliegveld te
Stockel - den dichter tot symbolen, tot mythe, werden van eigen geestelijk leven;
ten tweede door het gebruik van antieke metra, de dactylische hexameters voor de
verhalende gedeelten, sapphische strophen voor de lyrische en de vrije maten van
een thrênos, een treurzang, voor de klacht om den gevallene. Dit werk houdt het
midden tussen epiek en lyriek; er is telkens verwantschap met lyrische gedichten
en met symbolische proza-stukken gelijk het fragment van Henry Heymvaert. ‘De
Vliegende Man’ is door V.d.W. niet gedateerd, maar zal van 1910 zijn, immers in
Augustus 1910 verongelukte Kinet. Gepubliceerd werd het in Elsevier 1911, II,
361-364 en 446-452.
blz. 123: Zôo als een vogelken... Els. vs 6: door-beeft; vs 7: en de staart nog (sic)
de schuite en verroeren; vs 9: de vlucht; vs 13: bewogene lendnen
blz. 124: ...gelaat in den ronden petasos... Els., vs 9: Peilend... zijn vuisten,
voorzichtig; vs 11: Een scheute vooruit; vs 16: man ben (zetfout voor en) vlieger
omhoog.
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vs 1: petasos (Gr.) = hoed met brede rand; vs 14: rusch = het grasveld.
blz. 125: Hooger en hooger... Els., vs 2: springt steigrend; vs 5: is roerloos de
wereld: en zoekend; vs 6: heeft hij der wereld geleerd; vs 10: schietende zien, en
krommer van vlerke, en; vs 11: wolke tot wolk... zinderend zingend; vs 13: En zij
gaan.
blz. 126, vs 11: Feller is blakend; vs 12: blijft open, star-oogend; laaien en
ontbreekt; vs 13: zijn blikken als blind; vs 16: en z'n hart is verweekt en weemoedig.
blz. 127, vs 1: ... zag, is onzalig voortaan.
blz. 129: Een dichter zegt: Els. vs 3: de schamele; vs 7: 't gezichte; vs 9: daar 'k
aan zuigende wolken.
blz. 133: Valt uit de kolken... Els. vs 6: laving; vs 7: geen vogel en is 't, geen arend;
vs 8: die 't omlichtende zwerk.
blz. 134: Tot plots uit een dieperen... Els. vs 4: schrijven gaat in het ruim; vs 9:
Maar plots komt gloeiend; vs 10: laaiend in 't licht; vs 12: wâar de man; vs 16: 't
moeilike willen alleen.
blz. 135: Zie, hij is rijzend... Els. vs 4: hangt 't lichaam... Grijnzend; vs 13: opeens,
gebroken.
blz. 136: De vlieg-man denkt: Els. vs 1: nog verwekke; vs 8: ijl is en vragend
blz. 137: Een dichter zegt: Els. vs 4: 't lichaam en schrapend de keel; vs 12: de
onbekende drank
blz. 138: Els. vs 3: schijnend (zetfout?); vs 4: de speer.
blz. 139: Thrênos om den jongen gevallene.
Prof. W.E.J. Kuiper heeft er in ‘Hermeneus’, April 1932 op gewezen, dat de vrije
rythmen van deze klaagzang doen denken aan de Danaë-klacht van Simonides.
(vgl. ook mijn K.v.d.W. I, 570-'71). Dit is het enige gedicht van V.d.W. in ‘vrije verzen’.
blz. 141: Blijde nacht... Els. vs 14: smartelijk ontbreekt; vs 22: voel 'k in de luwte.
blz. 142, vs 6: slap-hangend; vs 11: Open was toen... viooltje; vs 12: als klare
viooltjes (en ontbreekt).

blz. 145: Interludiën II.
De tweede bundel Interludiën verscheen in 1914, weer bij van Dishoeck. Over de
pogingen hem nog als in 1913 uitgegeven te
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doen doorgaan, ten einde voor de Beernaert-prijs in aanmerking te komen, vgl. mijn
K.v.d.W. I, 459-'60. V.d.W. werd echter eerst in 1921 om zijn Interludiën bekroond.
De vier stukken van deze tweede bundel lopen in karakter nogal uiteen. Eigenlijk
horen alleen Hebe en De Stierendief tot de Tussen-Spelen, de episch-mythische
verbeeldingen. Het woudspel ‘Adonis’ behoort bovendien nog tot een oudere periode.
blz. 147: Adonis.
Bij dit ‘fragment’ rijzen vele vragen. Heeft het ‘Woudspel’ ooit in complete vorm
bestaan? Het handschrift, in het bezit van de familie van Lod. Ontrop, is korter dan
de tekst in Interludiën; er is echter geen enkele aanwijzing in, dat dit een onvoltooid
stuk is. Het bevat meer toneelaanwijzingen; onder de dramatis personae worden
ook ‘herders-vrouwen’ genoemd, die in de tekst niet aan 't woord komen. Zouden
ze dat in een volgend gedeelte doen of zijn ze gedacht als figuranten? In de bundel
is Adonis gedateerd ‘Boschvoorde, Winter 1907’. Op de eerste blz. van het
handschrift leest men: ‘Dit spel, alleen geschikt, naar bedoeling en meening des
schrijvers voor een openlucht-tooneel, werd bedacht in de lorke-bosschen van
Sinte-Martens-Laethem aan de Leie, waar het op Juli e.k. wordt opgevoerd. De
muziek is van ...’ Het plan heeft inderdaad bestaan voor een openlucht-uitvoering
te Laethem door de Gruyter. Op 4 Juli 1909 las V.d.W. het in een kring van vrienden
voor; de uitvoering bleef echter achterwege, naar 't heet omdat men het over de
rolverdeling niet eens kon worden! De Gruyter heeft zeker andere, gegronde
bezwaren kunnen aanvoeren tegen een opvoering van dit uit zeer schone, hoewel
dikwijls moeilijk te volgen verzen bestaande, maar zeer statisch-lyrische spel. Heeft
V.d.W. echter op de feestelijke voordracht in 1909 een compleet stuk voorgedragen
of heeft er nooit meer bestaan dat het gedrukte fragment?
Men kan voorts speculeren over de bedoelde volgende ontwikkeling der
‘handeling’, zonder verder te komen dan gissingen. Mogelijk zouden de dramatische
dood van Adonis, op de jacht door een ever gedood, de klacht van Aphrodite en de
herleving er uitgebeeld en bezongen zijn. Het fragment dat wij hebben herinnert
sterk aan ‘Venus en Adonis’ uit ‘Het Vaderhuis’
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Ook hier spreekt de dichter dan ook in symbolen eigen zieleleven uit. Typisch voor
V.d.W. is ook hier het tegenover elkaar stellen van majeur- en mineur-symbolen
(De dubbele Nachtegaal) als Attis en Adonis. Vooral in de uitspraken van Adonis
beluistert men een echo van lyrische verzen uit Het Huis van den Dichter en vooral
uit Het Lied van Phaoon en De Kuische Suzanna; men zie de passage die aanvangt
onder op blz. 156: Hoe ken ik vreugde...
Over de antieke mythe van Adonis, vgl. de aantek. bij blz. 104. De bronnen
daarvoor vond V.d.W. in Apollodorus, 3, 14, 4, in idylle XV van Theokritos, in Bions
‘Epitaphios’, maar misschien vooral in de Metamorphosen van Ovidius (X, 503-560;
708-740).
Fragmenten van dit fragment werden gepubliceerd in Gr. Ned. 1910, II, 39 en
volg. en Elsev. 1910, II, 269 en volg. Ik geef in het volgende ook de varianten van
het hschr. Ontrop.
blz. 149: Dramatis Personae: het hschr. Ontrop heeft naast de hier genoemde
nog Herders-Vrouwen.
blz. 151: Een Herder, die zingt: Gepublic. in Jong Dietschland, 1908, blz. 164,
titel ‘Een Herder zingt’, en in Europa, 1909, III, 2.
blz. 152: Bij de woorden van Attis beginnen de fragmenten in Els. 1910, II, 269.
vs 6, h. Ontr. en Els.: die der nachten kwam ontblozen; vs 10, h. Ontr. en Els.: vale
roken.
blz. 154: Adonis, eeuw'ge lente... vs 8, Els. als den rank; vs 13 ontbreekt in Els.;
vs 15, Els.: de rilde rank; vs 21, Els.: al aarzelt ieder.
blz. 155: gij zijt de duizend-knall'ge... vs 1 h. Ontr. en Els.: duizend-kriel'ge.
blz. 157: zich-zelf verniet'gen... vs 20 naar h. Ontr. en Els. is aan de tekst van de
bundel het woordje o toegevoegd; vs 21, h. Ontr.: Al ware 't slechts.
blz. 158: Maar nog 't herdénken... vs 1, h. Ontr.: 't herdenke alleen; vs 9, h. Ontr.:
te elken dag. Vanaf vs 3: ‘- want Attis...’ begint het fragm. in D.W. en B. 1910, I,
69-71 (35 + 16 + 20 + 13 vs).
De terugblik van Adonis op zijn jeugd geschiedt in verzen, die die telkens aan
Het Vaderhuis herinneren. Zo vs 21 en 22, te vergelijken met ‘Voorzang’.
vs 27, h. Ontr.: op heur glimme-lach.
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blz. 159: der liefde om eene vrouwe... vs 4, h. Ontr.: de doornenpijn; vs 5, h. Ontr.
en Els.: gezonken in de.
blz. 160: gij hebt ons vreugd geleerd: vs 17, h. Ontr. en Els.: zoo ze 't elk; de
toneelaanwijz. bij Adonis luidt in h. Ontr.: neemt de kroon van roode rozen af, die
langs zijn haren hing. vs 25: h. Ontr. en Els.: belaagden.
blz. 161: van rust die, hooploos... vs 4: in de bundel staat tegenluwen, h. Ontr.
heeft echter duidelijk duwen, zo ook Els.; vs 11, h. Ontr.: slapen; zelf; vs 15: h. Ontr.:
droomenlooze; vs 18, Els.: wenkend nymphen-heir.
blz. 162: Gedoog, u neer... vs 4, h. Ontr.: vernieuwde liefden brengt; de
toneelaanwijz. achter de eigennamen ontbreken in 't handschr., na vs 5 staat echter:
Traag zijn de verre fluiten weêr aan 't zingen gegaan. Na korte wake over den
ingesluimerden, toegedekten Adonis zegt (Attis). Vanaf Attis' woorden o Teedere
ure...’ begint een fragm. v. 22 vs. in Vl. Arbeid 1908, 446.
vs 7, h. Ontr. en Els.: uwe vrede.
blz. 163: verzachtende uur... vs 1, Els.: kreunend. Met deze blz. eindigen de
Elsevier-fragmenten.
e

blz. 165: te zinken in... In de 2 toneelaanwijz. heeft het hschr. Ontr. na ‘Adonis'
leger’: en over hem geneigd. Vanaf Aphrodite's woorden ‘Is dit de tijd?...’ begint het
fragm. in Gr. Ned. 1910, II, 39.
blz. 166: Heur wange trilt... vs 2 h. Ontr. en Gr. Ned.: der passie heur gewijd; vs
4, h. Ontr. en Gr. Ned.: geboden ligt ze, en moe d'onzaalge min bereid; na vers 17
in hschr. Ontr. tussen haken: ze heft zoetekens den mantel op die Adonis dekt.
blz. 167: 'dat van uw onschuld... vs 9/10: de woorden Neen!... en Want niet in Gr.
Ned.; vs 11, h. Ontr. en Gr. Ned.: ter poort al; vs 12, h. Ontr.: zaad-zware oogsten.
blz. 168 en 169: bloeit uit... vs 1 niet in Gr. Ned. Bij de woorden van Persephonè
‘En ben 'k de jageres...’ begint het fragm. in Vl. Arbeid 1908, 447 (12 vs.); vs 10, h.
Ontr. en Gr. Ned.: der Dood; Het hschr. Ontrop eindigt met de woorden van Perseph.
op deze blz.; het einde komt midden op de verder blanke blz. zonder enige
aanduiding, dat dit nog niet als einde
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zou zijn bedoeld. In Gr. Ned. volgen nog de woorden van Aphroditè tot op blz. 169,
vs 13 ‘-Maar neen: gij zijt...’; de laatste 13 verzen alleen in de bundel Interludiën.
vs 15: Deze week-dooraderde anemoon: deze passage herinnert door het noemen
van de anemoon, aan een van V.d.W.'s bronnen, Ovidius' Metamorphosen (X, 728
etc.), waar verteld wordt, hoe uit het bloed van de gevallen Adonis de anemoon
ontstaat, de snel verwaaide ‘windbloem’.
Met de vage zinspeling op haar eigen levensgeheim breekt Persephone het
twistgesprek af, waarin we reeds Adonis' sterven horen aangekondigd. Hoe heeft
V.d.W. zich zijn spel verder gedacht? Indien hij in 1908 ook een vervolg voorlas of
schetste naar z'n eigen opzet, is dan geen der toehoorders van toen in staat
inlichtingen te geven?

blz. 171: Eroos en Anteroos.
Van dit stuk, door V.d.W. gedateerd in 't voorjaar van 1912, is het hschr. over, dat
bestemd was als copie voor Elsevier. (1912, II, 290-299). Ik vergeleek het met de
boektekst in 1937, toen het nog in 't bezit was van F.V. Toussaint van Boelaere. De
titel luidt er: Eros en Anteros. De dichter legde hier in de antieke mythe een eigen
zin. Ver zijn we van een opvatting van Anteroos als weder-liefde. Maar ook de
tegenstelling als god van dood en leven, zoals Kristensen (Het Leven uit den Dood,
1926, blz. 221-227) die in dit broederpaar vindt, is een andere. Een zekere
verwantschap is er met de voorstelling van Eros en Anteros aan het slot van het
e

eerste boek van ‘Pegasides' Pleyn’, van de 16 Eeuwse Brusselaar Houwaert.
Anteros is daar de door Aphrodite van wege het lievelingskind Eros verwaarloosde
zoon, die als tegenpool van Eros zijn wrede pijlen van jalousie schiet, staande op
de helling die van de berg der weelde (Aphrodite's gebied) voert naar het dal van
lijden. Houwaert symboliseert dus in de broeders reeds het dubbel-karakter der
erotiek; bij V.d.W. is het nauwlijks een tweeheid meer. Eroos leert door de ontmoeting
met Anteroos slechts zich zelf kennen. De als een fatum besefte natuurlijke erotiek,
van argeloos nu bewust geworden, is dubbel smartelijk, al leert ze misschien de zin
van het lijden.
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blz. 173: Vôôr allen dag... vs 5, hschr: ging vinden; vs 11: o 'k wist: mijn dunne...;
vs 21: als een beukelaar.
blz. 174, vs 1 in hschr. en Els. niet tussen haken; vs 3: kennen ontbreekt.
o

blz. 175: Want 'k heb mijn hoofd... hier begint in 't hschr. n 2. vs 26: hschr en
Els.: de breede polsen.
blz. 176: l. vs, hschr. en Els.: maar lengerhand weêr blijde. In de bundel stond
naar, thans gecorrigeerd.
o

blz. 177: En dan: en heb ik... In 't hschr. n 3; vs 2: Aphrodita; vs 17: waar mijn
verhaal; vs 22: des bogens en een lamheid beet; vs 24, (alleen Els.): in de kasse
van mijn borst; vs 25, Els.: de adem was bevend, die de diepte ontrees; vs 27,
hdschr. en Els: wend.
blz. 178, na vs 6 een komma; vs 7 op de plaats van het eerste woord boven elkaar:
waar en en.
o

blz. 179: Ik kende mijn gelaat... In 't hschr. n 4; Elsev., na vs 3, een komma; vs
5: hschr. en Els.: ter schoudren strekken. 't Stond; vs 19: gelijk een tempel.
o

blz. 180: Zôo wist ik wél... In hdschr. n 5, vs 20: vol van vlucht.
o

blz. 182: Klopte mijn harte? In hschr. n 6; vs 4: heerlijk groeiend; vs 16: lente in
wies.
o

blz. 184: Tot op den dag... In hschr. n 7; vs 2: me-zelve; vs 4, hschr. en Els: rille
pijl; vs 7: daar het; vs 9: van blijde moeite; vs 12: manne-jaren; vs 16: leden; Dunne
en; vs 21: als een beukelaar.
o

blz. 185: 'k Zag zijn gelaat... In hschr. n 8; vs 16 ontbreekt in hschr. en Els.; vs
19: roet'ge duisternis.
blz. 186: En 'k zag hem âan... vs 2 en 3 niet in 't hschr. evenmin vs 12 en 13; vs
1: 't bloedig-schoon; in vs 5 geen komma na voor-hoofd; na vs 9 en vs 11 in Els.
puntkomma; vs 16, hschr en Els.: van Eroos zijn.
o

blz. 187: ... Niet langer stond... In hschr. n 9; vs 7, hschr.: van mijn daad; de twee
volg. vs. hebben in Els. gewisseld; vs 17: hare vreugd; in vs 18, Els. komma na
daalden; vs 21: ter wreeden jacht; vs 25: vol-schoone Aphrodita.
o

blz. 189: En sedert? In hschr. n 10; vs 11: vol van vlucht; na na vs 15, Els. dubbel
punt; vs 21: waar 't felste men zal lijden.
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blz. 191: Hebe.
Ook van dit stuk vergeleek ik de tekst met het hschr. destijds bezit van F.V. Toussaint
v. Boelaere, bestemd als copie voor Elsevier (1913, I, 482-'89 en II, 39-50). V.d.W.
dateerde Hebe, Jan. 1913, ruim een maand vóór hij aan v. Dishoeck Het Gelaat
des Dichters aanbood! Ook hier een zeer eigen, on-Griekse interpretatie. Herakles,
zijn aards bestaan te boven, beleeft een diepe genezing. Na de ongeremde zinnelijke
erotiek leert hij een andere liefde tegenover de zuivere maagdelijkheid van Hebe.
Prachtig is het geestelijk ontwikkelingsproces in Herakles getekend; de varianten
geven soms merkwaardige nuances; typische veranderingen werden blijkbaar ook
in de proef v. Elsev. nog aangebracht. (vgl. mijn K.v.d.W. I, blz. 602 en volg.).
o

blz. 193: Toen hij, zijn vleesch verteerd... In hschr. n 1; vs 9: in 't hschr. missen
de woorden en ruig, Els.: het steilen ruig; na vs 14 hschr. puntkomma, de zin loopt
door; vs 23: in de boektekst stond: naar vager werd. In het hschr. eerst veger, naast
de eerste e is een tweede toegevoegd, de twee e's gelijken tezamen op een a.
o

blz. 194: Zôo ging hij sterven... In hschr. n 2; vs 15, hschr.: van helle-pijnen; vs
23: en bleef alleen; vs 24: aldra nog over 't hoofd: daar stond.
o

blz. 195: Zôo stierf hij... In hschr. n 3; vs 2, hschr. komma na sliep; vs 6: hschr.
en Els.: roerde en vredig luistrend; vs 7: de stilt om hem; inplaats v. vs 11 en 12 in
hschr. één vs: de veil'ge en zeekre warmte door des slaaps?; vs 13, Els.: duister
klaren; vs 17, hschr. en Els.: door dichte schalen; vs 21: zoo voelde hij 't ontwaken;
vs 23 mist in hschr. en Els.; vs 28, tweede helft: aan eene eeuwigheid; vs 29: Els.:
- maar die hem...
o

blz. 196: En toen ontsloot... In hschr. n 4; vs 12, Els.: of hij zien moest.
o

blz. 197: Want hij lag âan... In hschr. n 5; vs 7, Els.: zwartgebaard; vs 15 en 16
in hschr. en Els. één vs, op disch volgt: Hij sloot; na vs 16, Els. puntkomma, de zin
loopt door.
o

blz. 198: Maar toen klonk... In hschr. n 6; vs 5, hschr. en Els.: Zij sprak, en zag
hij; vs 8: van bral bevel, vs 18 en 19: die kreeg van Zeus, uw vader, vreugde-vol /
instemming - dat gij thans aan onze zij; vs 21: zoudt liggen.
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o

blz. 199: Toen dronk Herakles... In hschr. n 7; vs 1, hschr. en Els.: Om de tafel
ging; vs 3: toen hij gedronken had; vs 4: oogen schittrend; vs 6: diep als
nachtegalen-slag; vs 10: een lelie, eene bloem; vs 11: van witten; vs 20, Els.:
Eurystheus; vs 22: met witte blikken.
o

blz. 200: Zij zweeg... In hschr. n 8; vs 2: aan elke mond; vs 3 niet in hschr. en
Els.; vs 4: Er wies; vs 7, 8 en 9, hschr. twee verzen: zôo schoon kwam in zijn oog
te staan, dat schroom / beving hem met een warmen harte-klop, Els. evenzo, maar
in vs 7: kwam in zijn brein te zijn; vs 20: maar nóg; vs 27 geen komma na dan.
o

blz. 201: Een felle klaart... In hschr. n 9; vs 2 en 3 één vs: En gelijk brons voelde
hij thans te zijn; vs 13 komma na verlegen; vs 17, 18 één vers: de vijftig dochtren
van Thespios won; vs 20: Maar nog wierd nader; vs 24: door zijn oog; vs 26: ging
open. Maar toen zou heur oog aldra; vs 27: gaan schuilen; vs 28: in siddring.
o

blz. 202: Een brand, en star... In hschr. n 10; vs 1, hschr: een teere, zoete en
schoone brand, Els.: een starre, maar een schoone brand; vs 2: zijn borst thans; vs
7: ging te lore weer in 't haar; vs 13: het kwam te; vs 16: met groen'gen; vs 23: haar
mond: en was dit niet...
o

blz. 203: Toen draaide... In hschr. n 11; vs 1, hschr.: zijn bewonderende blik,
Els.: verbaasde en wijde blik; vs 13 en 14 één vers: ... de zoenen rusten en hij zag;
vs 19: schoon gezicht; vs 23: verzaemd ontbreekt; vs 24: verzaemt tot nieuwe,
teedre teekning; vs 26: hoek'ge heup... heur armpjes, die; vs 27 ontbreekt; vs 29:
vrouwen-handjes.
blz. 204, vs 1: hun vingren.
o

blz. 205: Hij zag heur borst... In hschr. n 12; vs 2: uitdaging, die; vs 3 en 4
ontbreken; vs 10: bij wie; vs 12 ontbreekt; vs 14: en eindloos rijk aan zog; vs 15 en
16 ontbreken; vs 19: ter mage, en grijs is, en niet blinkt; vs 22: hare vlakte; vs 23:
tot waar een boog; vs 24 niet in 't hschr; inplaats van vs 26 tot het slot op blz. 206
déze verzen:
rozig, een zachte tepel, waaruit zonk
de vorm van eene schale, van een kroes
van een dooraêrden beker, uit albast
gesneden...
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o

blz. 207: En toen zag hij haar buik... In hschr. n 13; vs 12 niet in 't hschr.; na vs 13
komma; vs 14: een ronden knop; vs 9, vs 16 en vs 17 Els.: haar; vs 18: norsch-bleek
van begeert.
o

blz. 208: Maar heure beenen... In hschr. n 14; vs 1, Els.: hare; vs 4, hschr.: als
een room; vs 6: waar ze eene kan ontvliet en welft heur vloed; vs 8: heur dijen en
bereikten mat; vs 9: heur knieen. Deze waren; vs 15: gelijk ze stonden. vs 17, 18,
19 en 20: hschr. twéé vs:
hij zag heur kuite, en had ze reeds gezien,
en zij ontstak een vuur in hem. En zag

In Els. evenzo, maar: zij ontstak een vlamme in hem. De opeenvolg. wijzigingen
minderen steeds het sensuele!; vs 21: haar voet ook.
o

blz. 209: - Zoo zag Herakles Hebe. In hschr. n 15; vs 7: met der hand; vs 10 en
vs 14 niet in 't hschr.; vs 13: en hun dunk; vs 15: dat hij mocht; vs 17: mocht te
winnen; vs 18: rees als een water wroeging op in hem.
o

blz. 210: Want och! toen wies... In hschr. n 16; vs 1: ach; vs 7: te hoeve, om te
pikken; na vs 9 en vs 15 Els. komma; vs 10, 11 en 12 niet in 't hschr.; vs 17: waar
zij; vs 22: hun gewil'ge; vs 24 en 25 niet in 't hschr.; vs 26: In 't hschr. staat evenals
in Els. en de boekuitg.: Zij borst.
o

blz. 211: Thans stond aan hem... In hschr. n 17; vs 1: Hebe, die; vs 2: van Zeus
in min gewonnen was bij Hera; vs 6: die geurt, te slapen ligt, terwijl; vs 14: zijn
vrouwe zijn; vs 15: neen, zij en zou zijn inn'ge vrouwe zijn; vs 16 en 17 één vs: hij
wist het, Herakles; - en lei zijn hoofd;
o

blz. 212: Maar toen ging lichten... In hschr. n 18; vs 2: hare schalen, schoon als
melk; vs 3 niet in 't hschr.; vs 20: heur handje aan zijnen schouder; vs 22, hschr.:
vroeg ze, Els.: vroeg z'.
o

blz. 213: Hij rilde, en deed... In hschr. n 19; vs 4: toen kwam een plotse zoetheid;
vs 10: en hij zag; vs 12 en vs 17 niet in 't hschr.; vs 13: wies eene groote; vs 19,
hschr.: beminnen ging, Els.: beminnen zou en ging.; vs 20: gelijk de menschen.
blz. 214: Hij trok het meisje... In hschr. no 20; vs 2: zijn zij; na vs 7 puntkomma;
vs 8: gevoelde zich begeerteloos; vs 9: maar zalig; vs 15: haar lippen.
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blz. 215: De Stierendief.
V.d.W. heeft zich in dit epos grote vrijheid veroorloofd tegenover de antieke bronnen.
Hij sluit zich aan bij Apollodorus I, 6, 1, waar verteld wordt, hoe Alkuoneus de
runderen rooft uit Erytheia, maar hij situeert dit land geographisch naar eigen keuze,
als een barre Noorder-streek, door een hoge bergkam van het zonnig Zuiden
gescheiden. In de opklim van den zinnen-reus Alkuoneus naar de kim van 't licht,
in zijn aanvankelijke, zalige overweldiging door het licht, daarna in het zich opnieuw
storten in zijn begeerten en zijn geveld worden door Herakles schuilt een veelvoudige,
zij 't ook allicht niet bewust gewilde, symboliek, die zich vooral uitspreekt in de rijke
vergelijkingen. Zo houdt dit ‘Interludium’ wezenlijk verband met de lyriek van De
Modderen Man en Het Licht der Kimmen. Eigen beschouwingen zijn in deze
aantekeningen niet dan ter noodzakelijke orientering aan de orde. Ik moge den lezer
dus verwijzen naar de gedétailleerde analyse in mijn K.v.d.W. I, blz. 591 en volg.
Een handschrift van De Stierendief was in 't bezit van F.V. Toussaint van Boelaere
en is thans eigendom van het Mus. v. Vl. Letterk.; het bevat de copie-tekst voor de
publicatie in De Gids, 1914, II, 16-50. Een fragment verscheen in Elsevier 1914, I,
256-260 onder de titel ‘De Zon’. De tekst van het hschr. is (volgens mededel. van
het Mus. v. Lett.) conform aan die van De Gids, waarvan de schaarse varianten hier
volgen. blz. 220: Lastig verlegde... vs 6: 't moe gelaat; vs 14: warme beren-huid.
blz. 221: Zwart stond hij... vs 5: drie golven huid.
blz. 222, vs 2: op hooge zuilen; vs 3: bramen en mossen, zwart.
e

blz. 224: o Smaad, die wrokte... 3 vs. v. onder: zij nauwlijks voeden te vermocht.
blz. 225: Doorzoekend zag hij... vs 3: Zij bleef.
blz. 232: Doch reus Alkuoneus... vs 18: den dag gaan blinken.
blz. 234: - Alkuoneus verlaat... vs 17: handen zijn zoo smal; vs 20: eene oude
zieke vrouw.
blz. 235: Neen, de aarde... vs 20: den kouden wand; vs 21: dan gaat zij huilen,
dat gij beeft in bed; laatste vs: dan werkt zij.
blz. 236: Maar waar zij ligt... vs 20: uw oog is rood; vs 23: een tinnen spiegel.
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vs 9: pelder - baar-kleed.
blz. 237: Alkuoneus ziet áan... vs 2: de lucht is hem; vs 4: weet hij ook; vs 19: en
kent hij moeheid; vs 22: en dien hij...
blz. 239: Alkuoneus erkent... vs 24: en waar hij gaat; vs 27 niet in De Gids; vs 28:
op in een rook. In de Gids volgt na blz. 240 onmiddellijk deel IV, blz. 253.
blz. 243: Plots staat zijn hoofd... Hier begint het fragment ‘De Zon’, gepublic. in
Elsev. 1914, I, 256-261; vs 14, Els.: in de rots.
blz. 244, vs 7, Els.: die de wereld volt; vs 8, de woorden En de hemel is... niet in
Elsev.
blz. 245: De hemel is... vs 8, Els.: - Doch het gaat sneeuwen; vs 11: groot en
gestadig.
blz. 246: deze twee vs. ontbreken in Elsev.
blz. 247: Maar neen, de hemel... vs 9, Els.: haar le vormen; le ontbrak in de
boektekst en is hier naar Els. hersteld.
blz. 249: En waar Alkuoneus... vs 1, Els.: En waar de Reus schoone bewondering;
vs 11: en klare brug.
Met blz. 249 eindigt het fragment ‘De Zon’ in Elsev.
blz. 253: Hij is gekomen... Hier wordt de tekst in De Gids weer vervolgd, vs 8,
Gids: die het schoonste loon erlangt; laatst vs: deinde de keten.
blz. 254, vs 1: tot een blijden kam; vs 4: oneindig en.
blz. 255: Doch de aard... vs 21 niet in De Gids; vs 28: als in een blijde woede.
blz. 257: De daevrende aard... vs 8: 't neersche groen = 't frisse, vochtige, geurige
groen.
blz. 258: Maar de aarde woelt niet... vs 19: van elken bronst'gen stier; vs 20: is
rood er van hun tocht.
blz. 259: Alkuoneus is thans... vs 6, tweede helft: Maar in hem; vs 7 ontbreekt;
vs 8: is een bewust-zijn; opvallend zijn vanaf vs 18 de rijmen!
blz. 261: Een vlam wordt... vs 12: is als een vlam.
blz. 262: Hij staakt een wijle... vs 18: en schatert, en die schatert; vs 19: een beeld
van vuur; vs 21: 't maetlijk-statig gaan.
blz. 263: Het recht zijn kop... vs 1: zijn hoofd; vs 15: die traag vergaat; vs 17:
rugge-lings; vs 21: drie spieren staan.
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vs 11: kossem = halskwab v.e. rund.
blz. 264, vs 1, Gids: als gouden rood.
blz. 265: Niet langer aarzelt... vs 5: zijn schater plots en kromt; vs 8: diepre; vs
15: dobbel; laatste vs ontbreekt in De Gids.
blz. 267: De dag ging buigen... vs 4: Was die schater dan een waan?; vs 11:
zoogende; vs 13: bij schimmen en bij schamelschoonen schijn; vs 15: kop boog.
vs 23: dossem = flets (Z. Ned.).
blz. 269: Maar welk een fleemen... vs 14: zoet geloei; vs 19: diepste diept; vs 27:
breed en strak, vs 28: als een klacht.
blz. 270, vs 3: eenbarelijk = aanhoudend.
blz. 271: Zij staren... vs 14: verre klank; vs 20: van broei'ge zon. vs 12: torve =
nors.
blz. 272, vs 4: kossem = halskwab.
blz. 273: Zij draven... vs 19: wringen door elkaêr; vs 24: tonge in speeksel.
blz. 274: Neen, neen! De stemme... vs 7: Niet langer dan zij wachten konden; vs
11: van hun wrevel gaat; vs 14 l. woord: ros; vs 16: ontvlamt zij die aldus bedroog;
vs 18 niet in De Gids; vs 22: klapper-angst; vs 24: en draaien al; vs 25 naar d'ouden
vrede.
blz. 275, vs 1: van hem, die dûs ze lokte en schater-lacht.
blz. 276: Voldoening volt... vs 1: Een vreugd doorblaakt thans; 't laatste vs niet in
De Gids.
blz. 278: Een lange rij... vs 2: ter asch der lucht; vs 6: verworven; vs 9: daverenden
lach; vs 12: rollen de bergen neer; vs 13: en, naar.
blz. 279: Maar plots... vs 5: Als ontbreekt in De Gids.

blz. 281: Zon in den Rug.
o

Deze bundel verscheen eerst in 1924 als n 4 van ‘De Schatkamer’ bij Boosten en
Stols te Maastricht in 1055 genummerde exemplaren. De drie grote epische stukken,
die het bevat, zijn echter van oudere datum; alleen aan Penthesileia heeft V.d.W.
pas in '24 de laatste hand gelegd. De uitgave van Interludiën II was destijds verhaast
met het oog op de kansen voor de Beernaertprijs en kon niet wachten op werk in
behandeling. Bovendien hadden de daarin opgenomen stukken tezamen juist een
omvang
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gelijk aan die van de eerste bundel. Dat het, ook na de oorlog, tot 1924 duurde, eer
de derde verscheen, is hoogst-waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat V.d.W.
Penthesileia, toen de epische periode (± 1909-1914) voorbij was, lang onvoltooid
liet liggen. Over de merkwaardige titel schreef Joris Eeckhout: ‘Den dichter, die
meende aan rheumatiek te lijden - hij werd feitelijk gesloopt door de tering - deed
niets meer deugd dan met den rug in de zon te zitten. Men beschouwe dezen titel
dus eenvoudig als een transpositie van een fyzieke sensatie in een esthetische’
(Een Inleid. tot K.v.d.W., 1932, noot 19).

blz. 283: De Spartaansche Helena.
Van de eigenlijke Interludiën houd ik dit stuk voor het oudste; V.d.W. dateerde het:
Brussel 1909-1911. Het toont nog velerlei aarzeling in de bewerking, vele varianten
in dubbele tijdschriftpublicatie, en de later nooit meer toegepaste invoeging van
lyrische liederen. Men zou haast veronderstellen, dat V.d.W. een plan had voor een
cyclus ‘Liederen van Helena’, want er zijn er nóg meer dan de in Zon in den Rug
opgenomene. In D.W. en B. 1911, II, las men ‘Twee Liederen van Helena’ (blz. 150),
e

waarvan het 2 reeds in 1910 in Gr. Ned. (II, 51) tot een groep ‘Liederen’ behoorde.
(vgl. de aantek. bij de niet-gebundelde lyriek). Allerlei onderdelen verschenen met
aanmerkelijke varianten in tijdschriften in 1910, '11, '12 en '13. Behalve de
tijdschriftpublic., waaruit ik hierna varianten opgeef, moeten er ook nog 4 fragmenten
geplaatst zijn in ‘Van onzen Tijd’, Oct. 1911, die ik niet meer tijdig onder ogen kreeg.
Aan geen der epische gedichten heeft V.d.W. zoveel gewerkt en omgewerkt.
Sterk spreekt zich in menige hoofdfiguur een levenshouding en levenswaardering
uit verwant met die van den lyricus V.d.W.; Leda, Helena, Agenoor, ze kennen de
levensvrees, de verwarring bij eerste openbaring der sexuele drift, doem en zaligheid
van de eros, verlangen naar een volkomen levensvervulling.
blz. 287: Eurotas, gij, die... Dit eerste onderdeel van ‘Leda’ werd gepublic. in Gr.
Ned. 1910, II, 48, titel ‘Uit “De Spartaansche Helena” I.’ vs 3: naar Leda (bundel:
maar)... roodergloe'nden muur; vs 5: rechte glimpen avond-rood; vs 7 en 8:
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Onvast staan hare voeten, waar de rots / omspoeld van speetsche waetren...; vs
9: al schrijft en snijdt de steen; vs 10: zij staat; vs 13: borst, die zindrend rijst; vs 14:
heur rijzend hoofd; vs 17: de wondre droom; vs 19, 20 en 21 slechts één vs, na
stuiven volgt dadelijk: En haar schrik; vs 25: hard-bewrichte.
blz. 293: Klare Helena en manhaftige Agenoor. Dit eerste onderdeel van ‘Het Kind
Helena’ werd gepublic. in Gr. Ned. 1910, II, 49, titel ‘Uit de “Spartaansche Helena”
2’ en in D.W. en B. 1911, II, 148 (34 vs). vs 3, Gr. Ned.: harde haag; vs 5: reikend
niet in Gr. N.; D.W.: neigen naar elkander toe; na vs 5 deze twee vs in D.W. tussen
haken: (de hulste is hard, en donkerblinkend, en/zij zijn als bleeke loten, beider
kant); vs 6, beide: de veertien jaar bereikt; vs 7, Gr. Ned.: en, brandt een toorts hun
beider lijf te nacht, D.W.: en brandt een koorts ze lichtlijk te elken nacht; vs 8, D.W.:
koel en kuisch; vs 9, Gr. Ned.: koude loten, D.W.: staan neersch ze, als koele
scheuten; vs 10, beide: en menglen vriendlijk 't haar in 't worstlen; vs 12, beide: felle
hand; vs 13, beide: hard-gekletste; vs 14, beide: en bangen vult; vs 15, D.W.: leven
gaat, Gr. Ned.: leven streeft; vs 17, D.W.: als een aarzle hand; vs 18, D.W.: draalt
aan haar maagre dij... (beiden:) ontwijkt; vs 20, beiden: Nijdig hangt; vs 24, beiden:
van zijn tien vingren. Zij, ze wrokt en bijt; vs 25, beiden: heur lippen stuk; vs 26,
D.W.: binnen de ribben; vs 27, D.W.: holt de buik;
blz. 294, vs 1, D.W.: starre schijf; vs 3, beiden: zacht... en hij.
blz. 295: Van af dien dag... In D.W. en B. 1911, II, 149 en in De Tijdspiegel, 1912,
III, 202. vs 2, Tijdsp.: zijn moeder; vs 3, D.W.: zorge en een verwondring; vs 4, D.W.:
wierd; vs 5, D.W.: weel'gen boomgaard; vs 11, D.W.: rust; vs 13 niet in D.W.: Tijdsp.:
in bochels; vs 19, D.W.: verroeren met de reize; vs 21, D.W. en Tijdsp.: vervlindert;
vs 23, beiden: bronzen herfst; vs 25, D.W.: 't dikke en blinkend gras, Tijdsp.: 't
verig-blinkend gras; vs 27, beiden: vreemd neigt zijn kruin; vs 28, beiden: zijn weelde
aan bloemen.
blz. 296, vs 1, tweede helft en 2: ten herfste, aan vruchten, en, / 't jaar door; vs
3, D.W.: den buurman toe, al over dezes haag; (vs 4 en 5 missen); vs 10, D.W.:
Helena toe.
blz. 297: En hij Agenoor... In Tijdsp. 1912, III, 204; vs 2: gelijk
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een vloed; vs 3: van tranen in zijn kele en miek hem blijde; vs 4: en vreezig; de
woorden een lied niet herhaald; vs 18: o 'k Ben beschaamd (tweemaal).
blz. 298: En zij, Helena... In D.W. en B. 1911, II, 147 (34 vs) en in De Tijdsp. 1912,
III, 205. In D.W. ontbreken vs 6, 8, 10. vs 10, Tijdsp.: en lange zweeg; vs 17, beiden:
dommelende zwerm; vs 20, beiden: meubel-kant; vs 22, beiden: maar rusten langer
niet; vs 25, D.W.: dwazen.
blz. 299. In D.W. ontbreken vs 3 en 4; vs 3 Tijdsp.: nog koele lucht; vs 4, Tijdsp.:
als ijlen rook in stille lucht; vs 5, D.W.: ontwekken, beide: des menschen; vs 6,
beiden: begeerde; inplaats van vs 8-13 in D.W. en B.: den eedlen avond tegen en
de nacht; inplaats van vs 9, 10, 11 en 12 in Tijdsp.:
den eedlen avond tegen, dat het heer
van 't keerend vee de wegen stuift vol goud;
den nacht dan tegen, die, vol vreemden vr -

vs 14, beiden: lijne; vs 15, beiden: 't schoone en open; vs 17 de woorden en
schroom'ge niet in D.W. en B.
blz. 300: Lied van Helena. In de Tijdsp. 1912, III, 207 en in De Lelie, IV, 1912,
33. vs 5, Tijdsp.: o duizend wondre duizelheden; na vs 6 komma; vs 7: die rilt als
doodskilt door mijn leden,; vs 8: die glinstert door mijn...
blz. 301: Van eindelooze diepte... Gepublic. in Tijdsp. 1912, III, 208, vs 6: aldaar
hij zonk; vs 20: zôo klaar.
blz. 302: Maar welke bloem... Gepublic. Tijdsp. 1912, III, 209. vs 3: een duistren;
vs 5: blanke bloeme; vs 6: waar de ouders sliepen; vs 7 en 8 missen; vs 9: en 't
broeder-paar, is zij het gladde bed; vs 11: wisslend met warme bonzen. En ze en
weet; vs 13: iets willen wou; vs 15: kalm te zijn; vs 16: drijft op den slag; vs 17: warm
bloed (in deze vs. steeds heure); vs 24: ze en voelt niet; vs 26: en ze en ziet de
schoonheid niet.
blz. 303, vs 2: een storm van tranen; vs 3: heur oog.
blz. 304: Maar toen rees... In Tijdsp. 1912, III, 210 en in De Lelie IV, 1912, 33.
Varianten v. Tijdsp.: vs 1: gelijk een troost; vs 2, 3, 4, 5 ontbreken; daarvoor één
vs: rees en haar mond gelijk een troost dit lied:; vs 9: smaakt warrem; vs 11: den
rijksten. Men vergelijke bij dit gedicht ‘Anijs, anijs, o plots gerezen...’ (dl. I, blz. 685).

Karel van de Woestijne, Verzameld werk. Deel 2. Epische poëzie. Fragmenten. Ilias-vertaling

888
blz. 305: En om den mis-troost... Gepublic. Tijdsp. 1912, III, 211. vs 3: in een blijde
rust; vs 9: fijne pols; vs 13: als bleek eene granaat; vs 15: Om haar wrong 't witte
kleed; vs 20: in heur herte een zoete stem; vs 21: die teeder-blijde sprak van
Agenoor.
blz. 306: - Nu ga ik heen - In D.W. en B. 1911, II, 362 (31 vs). vs 1: En ik ben
droef; vs 3: geslepen; vs 8: of door een kristallend zout; vs 10: gekorreld; vs 11:
tuin-gras staan; vs 16: den chiton die ten knie; vs 19: een schelp, gelijk een
melkig-witte; vs 20: smaller rijzen; vs 21: 't teere ontluiken; vs 23: smalle vingren;
vs 25: streke.
blz. 308: De lucht was als amandelen... In Tijdsp. 1912, III, 212. vs 3:
geuren-zwanger; vs 6 voor nat 2 × wak; vs 8: dampen gaat in zoele; inplaats van
vs 15 en 16:
in zeven-kleur, die plots en ijlings priemt
in de ijlte, aan onmerkbaar-klein krystal

blz. 309: En waar zij zat... In Tijdsp. 1912, III, 213; vs 2 en 3: heur handen; vs 5: als
groote; vs 11: klein ontbreekt; vs 15: haarwaarts; vs 20: weer ze afkeerig-wijken;
-maar; vs 21 ontbreekt; vs 22: was ze blijde, kleine Helena.
blz. 310: En toen zag ôp ze... In Tijdsp. 1912, III, 214. vs 6: heffend; vs 10: en
effener van verwe; vs 11: bloesems; vs 12: gelijk daar rozen zijn; inplaats van vs
13, 14 en 15:
En waar hij rees, al hooger maar, daar stond
zijn top in 't aangezicht der rijz'ge zon,
en hij wierd rozig als de zon en fel.

vs 18: wonden, zoet en vreemd;
blz. 311: Zij voer... In Tijdsp. 1912, III, 215. vs 1: varen ging; vs 7: zwarte roeiers;
vs 12: donkren omslag-doek; vs 13: zeggen kon; vs 14: daar zij 't van ver niet hooren
zou, en zij; vs 18: toen zwond opeens de blijdschap van haar heen, vs 19: handjes
speelden in geen golfjes meer; vs 20: ze borg ze koesterend in.
blz. 312: En Leda zag... De beide kwatrijnen (zonder de eerste 4 vs) in Tijdsp.
1912, III, 216 en De Lelie IV, 1912, 234.
blz. 313: III De Vrouw Helena. Geheel gepublic. in Gr. Ned., 1913, I, 696-718. In
de volg. blz. varianten uit Gr. Ned.
blz. 315: Want op den eersten nacht... vs 7: 't eten; verder enige malen heur voor
haar.
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blz. 316, vs 2: verwachten; vs 6 na gelukkig puntjes; na vs 11 een komma; vs 12:
in 't flitsen van den donkren, van.
blz. 317: Zoo was de nacht haar... vs 3: daar 't zit; vs 13: in 't 't duister; vs 16: hun
doel; vs 17: de dorst kwam, die de dag; vs 19: gewaakt; vs 21: des ruggen; vs 23:
monde... heur adem warm; vs 24: aan heur verweekte lip; vs 25: heete schalen; vs
26: ging vermilden heur bewust-zijn; verder telkens heur voor haar.
blz. 319: En zie: toen zag ze... vs 3: zag ze in 't gulden; vs 4: des zomers; vs 20:
twee vlakke schilden. Bond een riem; vs 21 ontbreekt; vs 23: wentlen der lenden:
als een riet zoo rank; vs 24: en buigzaam als een riet verscheen...; vs 25: een
glooi'gen glans; vs 26: effen als spoelen; vs 28: polsen, bleek; vs 29: sterk gepeesd.
blz. 320, vs 3: scheidt, vergaêrd; vs 4: tot eene klaart in 't licht, ten voete toe; vs
5: en daar ze ontvangt in; vs 6: zijn beenen, waar.
blz. 321: En zijn beglansd gelaat... vs 2: bezwijmde haast; vs 3: bezwijmde haast
in heur...; vs 8: een blonde pruim; vs 9: duistre klaarte; vs 11: boven 't verkropen;
vs 13, slot: als zou; vs 14: het vallen in de diepten van heur zijn; laatste vs: verlangde.
blz. 322: Zij moest hare oogen sluiten... vs 2: tranen-rag; vs 3: glinsterde wimp'r
aan wimper nu; vs 4: in een krans; vs 7: houdt stijf ter aard geneigd; vs 9: de tijd;
vs 10: een nek, die hard en breed-uit stond; vs 12: het vierkant kinnebak; vs 17: en
glinstrend zijn de zonnen; vs 18: menschen-zon; vs 21: een aangebeten perzik,
aan...; vs 22: die... hing; vs 23: bloesem-lucht; vs 24: en zoog hâar leven aan.
blz. 323: Zoo stond hij... vs 1: En zijn teedre; vs 2: ingebogen; vs 6: neeg
schaadwend over; vs 8: een pruime... werd kil ze; vs 11: pruime-blond; vs 16: peerlen
bloed; vs 17: doornen-kroon; vs 18: roode rozen.
blz. 324: En toen hij nader was... vs 3 ontbreekt; vs 4: de dag ging duistren haar;
vs 7 slot: vreemd en schoon; vs 11: van hommlen; vs 15 slot: waar; vs 16: en daar
zag ze traag; vs 17: vol schoon bedrijf.
blz. 325: Zij zag de keer'ge beelden. vs 8: weigrig; vs 17: mijn droom; vs 18:
jongst-geboorne; vs 23: mijn Priamos; vs 26: sterkgebouwden.
blz. 326, vs 9: golft van klotsend vuur.
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blz. 327: Toen, waar ze blafte... vs 1: huilde; vs 6: trage gleed; vs 9: die zij; vs 10:
linnen doek; vs 12: eene maarte hiet...; vs 13: eene oude; vs 15: het woud; vs 16:
de vrouw; vs 17: heele dag; vs 20: 't wichtje, als een bleeke bloem.
blz. 328: Nu zag zij... vs 6: tanden scherp; vs 12: en licht, zien van...; vs 14:
kogeltje; vs 19: bruinend, taaier en; vs 20: vlinderzachte; vs 22: winter komt, dan;
laatste vs: het eerste van het vôoorjaar bloeiend....
Men vergel. bij deze blz. Laethemsche Brieven over de Lente, dl. III, blz. 12.
blz. 329: Zoo wies dit knaapje... vs 2: in delling; vs 7: Helena hoe het schoon...;
vs 13: ten hemel in.
blz. 330, vs 1: om zijn oogen; vs 4: en lam; vs 5: in delling.
blz. 331: En daar ze lag, Helena... vs 10: wiegend koren-aar; vs 11: ging wentlen;
vs 12: deze nymphe; vs 23: vuiste: vs 26: onverneembaar.
blz. 332: En zie, (zij zag... vs 1: zij zag 't; vs 3: lippe; vs 9: vast en vol; vs 13:
stuif-zand; vs 19: duur geschenk; vs 20: en den roem der luit; vs 28: waar 'k.
blz. 333, vs 3: of met uw; vs 9: van de vlechten; vs 11: groote applen; vs 12: véel
méer; vs 14: en laat deinen heure heup.
blz. 334: Maar wélke schreeuw... vs 6: zwaar hert; vs 8: en brank; vs 13:
schrikkelijken droom; vs 15: 't dorre kraken; vs 17: en ...kreunen.
blz. 335: Doch zie: daar kruipt weer... vs 1: daar is w r klaarte in haren droom;
vs 7: in duizendvoud'ge tintling; vs 9: van 't ochtend-woud; vs 10: bezie het
nieuw-gewijde; vs 11: in de omhelzing; vs 13: van zij die heet; vs 15: een zoen welt
aan hun lippe, beide -; vs 16: de nieuwe zonne; vs 17: en waar ze omstrengeld; vs
18: tôe.
blz. 336: ... Zij wil hare oogen sluiten... vs 1: haar oogen; vs 2: tranen-rag; vs 4:
die naedrend is, dees Paris, en - die is; vs 5 ontbreekt; vs 8: het niet meer; vs 9:
houdt stijf ter aard geneigd; vs 11: de tijd; vs 12: en breed-uitstaat; vs 14: het vierkant
kinnebak; vs 19: en brandend zijn; vs 20: elke gulle menschen-zon; vs 21: maar
zwart; vs 22: en uit haar bangen droom; vs 26: en zuigt hâar leven aan...
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blz. 337: En... waar ze ontwaakt... vs 4: dreigt en wacht; vs 5 ontbreekt; vs 8:
borsteligen kin; vs 10: mijn lief; vs 11: eerst ontwaken; vs 13: uw oog wordt...

blz. 339: Het Gelag bij Pholos.
In dit Herakles-epos geeft V.d.W. zijn held als een incarnering van het ongeremde,
aan geen wetten van logica of moraal gebonden leven; een zeer bepaalde
interpretatie van de Herakles-figuur als eigen contrastbeeld en geheel anders dan
in ‘De Paarden van Diomedes’. Over de zeer uiteenlopende opvattingen dezer figuur
in antieke en moderne litteratuur vgl. het overzicht in mijn K.v.d.W. I, blz. 594 en
volg. In dit Gelag treft meer dan ergens anders bij V.d.W. het pleizier der fantasie
in een barokke mateloosheid: de intocht van Herakles met het zwijn, het torenhoge
wijnvat, welks inhoud het dal instroomt! Het doden van Pholos zal V.d.W. in zijn
antieke bronnen niet gevonden hebben; zelfs in de bekende strijd van Kentauren
en Lapithen op de bruiloft van Pirithoüs (o.m. Ovid. Metam. XII, 210 en volg.) ontkomt
Pholos: de situatie waarin hier zijn dood geschilderd wordt, is in ieder geval vrije
vinding.
Volgens V.d.W.'s eigen datering werd Het Gelag geschreven in 1914 te Brussel,
naar men op grond van ‘Het Dagboek van den Oorlog’ mag aannemen, in de eerste
helft van dat jaar. Het Gelag bij Pholos werd gepubliceerd in De Gids, 1915, III,
435-457. De varianten van die tekst volgen hier.
blz. 341: Hij daalde... vs 19: 't gebergte; vs 21: de steeklen van...; vs 26: held
Herakles.
blz. 342: Zijn schoudren waren leeg... vs 5: glooi'gen draf; vs 14: te lossen weet;
na vs 20 puntkomma; vs 24: bij duizend, diepe galmen; vs 26: De muile brulde.
vs 12: muite = kooi.
blz. 343, vs 2: 't wrokkig beest; vs 3 ontbreekt.
blz. 344: Maar toen hij kwam... vs 6: de poorten toe, die galmden; vs 12: duister
dier; vs 13: omsluit 't gewicht; vs 15: haar'ge billen; vs 20: ten mond-hoek; vs 22:
des evers 't stuipend hoofd; vs 23: en als versiering van den ever-buik; vs 26: in het
trillend en in 't beidend uur.
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blz. 345: Den trechter door... vs 9: geen komma na menigte; vs 10: dat, ledig, zon-wit
lag; vs 12: als homm'len; vs 15 ontbreekt.
blz. 346: Deze heeft... vs 6: Hij legt het linnen; vs 9: en recht gaat staan; vs 10
en 11 één vs: van majesteit, waar hij zich...; vs 13: koning Eurustheus; vs 15: als
een hommelzwerm, een duizendvoud'ge.
blz. 347: Maar het en zwijgt... vs 4: van aan de poort; vs 5: toe der menigt; vs 6:
slaat zijn geluid; vs 7: Het ketsen; vs 8: het zindrend middag-licht; vs 12: in 't zijden
kleed; vs 14: oor en oogen; vs 15: nader deint; vs 21: in de bundel na: Hij komt een
dubbele punt, hier de interpunctie van De Gids; vs 23: het zijden kleed.
Men lette op de intensivering door de rijmen vanaf vs 15.
blz. 348: Maar boven alle... vs 1: gallemt één stem uit; vs 2: hel geweld; vs 5 na
tegen puntjes en Een met hoofdletter;vs 19: ontstellend; na plein een punt; vs 20
ontbreekt; vs 25: zwijgend plots; vs 26: stijft de gelaten.
blz. 349: Een barsch gevaart... vs 17: geen komma na bergen; vs 20: luid (2 ×)
ontbreekt; vs 21: zwarte held, daarna komma; vs 25: zijn draven, noch zijn luid
geschal; vs 26: woud-dier (geen komma); vs 29: en staat en staakt zijn hollen plots
en niest.
blz. 350: En deze, pal van schrik... vs 13: rood ontbreekt; tusschen den slagtand;
vs 17: heet hem te hollen; vs 18: schrik, die; vs 26: aan den wand, van vrees.
blz. 351: Door gangen... vs 5: van 't wilde dier; vs 8 na plaveisel een komma; vs
13: Tot waanzin; vs 28: ten eind gevoerd.
blz. 352, vs 3: ‘Hond!’, dat geheel de tonne dreunt en beeft.
blz. 353: Herakles klautert... vs 5, 6, 7 en 8 ontbreken; vs 11: door de blijde velden;
vs 13 na beenen een streepje; vs 16, na armen een komma.
blz. 354: Hij heeft een doel... vs 12: luider worde. En hij roept.
blz. 355: En weer: ‘o Pholos!’... vs 1 na Pholos geen komma; vs 5: Maar weêre;
vs 7 na lip puntkomma; vs 15, 16 en 17 in één vs: de mansromp op het lange
paarden-lijf; vs 26 ontbreekt; vs 28: en luidt; vs 29: de luide vreugde.
blz. 356: Herakles ziet den paard-man... vs 1: paard-mensch; vs 5: het dier; vs
8: 'k Volvoer belofte; vs 10: Welhoe; vs 11:
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daarna; vs 12: pijnlijk-murwe; vs 17 en 18 één vs: Eén zwaai, Herakles zit ten
paarde-rug; vs 20: blanke borst; vs 21: het hoofd draait; vs 27: zijn hoef, en 't zoete
dage-licht verdoft.
vs 23: roet = vet.
blz. 357: In wakkre zorge... vs 1: blijde zorge; vs 4: waar hij zorgvuldig; vs 13: van
sterken vuur-geur; vs 21 en 22 ontbreken; vs 23: Vreezig voor hitte keeren zij; vs
24: Hard en krachtig geurt; vs 26: is rood van vuur en warmte.
blz. 358: En is het vleesch... vs 1: En als het vleesch is zwart; vs 10: na korst een
komma; vs 13: na dorst een komma; vs 14 ontbreekt; vs 15: vraagt hij en hij
glimmelacht; vs 24: Pholos zweeg: Het vat; vs 25 ontbreekt; vs 26: Het vat was...
Maar hij zweeg.
blz. 359: Zij gingen 't hoeksken om... vs 2: uit aard; vs 3: van ijverige handen; vs
5: drie man; na vs 7 een komma; na vs 17 een extra-vs: en dan een teug en dan
een derde teug; vs 22: véel te zingen; vs 24 ontbreekt; vs 25: En Pholos weerde;
vs 26: ging liggen en terwijl Herakles zong; na vs 27 een punt; vs 28 ontbreekt.
blz. 360: Zij zongen beide' om beurt... vs 4: effen wierd; vs 9: ongehoorde stoornis;
vs 15: staat hij plots rechte, zwijmelt, maar...; vs 25: hij weet wel wat gaat komen.
blz. 361, vs 1: maar Herakles.
blz. 362: Aan elken kam... vs 1: kim; vs 4: het goed te wonen is, omdat...; vs 7:
aldaar ze stonden; na vs 8 een komma, dan een extra-vs: dat niet gewoon is in
Kentauren-neus -; vs 13: Wie kende wijn; vs 15: wierd het jucht; vs 19: hunne hoeven
is hersteld naar De Gids (bundel: hun); vs 20: de ooren. - Hoor! o bittre spijt; na vs
21 en vs 22 een komma; vs 24: paard-nek.
blz. 363: Kentauren storten... vs 4: zal gebeuren; vs 11: - rooder licht des laagren
dags; vs 12: voor 't wild; vs 13: pooze; vs 15: juicht hij; vs 17: alléen te nutten spijs
en drank; vs 18: en uw gezelschap spijtig missen deed; vs 19: o Dierbre vrienden;
vs 25: u-zelven toch bestemd.
blz. 365: Maar zij, ze zien den wijn... vs 2: het dal vult als een kuipe en zingt;
inplaats van vs 3, 4 en 5, déze twee:
in duizend beken. Eén wil spreken; maar
geen enkle spreekt, want allen voelen rouw...
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vs 7: zinkende avond-zon; vs 9: - Maar, daar rukt...; vs 15: w re naar De Gids (boek:
weer); vs 19: in sparren als een sparre, waar...; vs 20: door 't sparren-woud een
daan'ge hagel druischt; vs 22: onder het brekend.
blz. 366, vs 3: Het leger vreest; vs 4: van de kentauren; die niet nader tr n; vs 5:
en weten: deze is vriend en maag der goon.
blz. 367: Maar zie: daar loopt... vs 1: vol wijns en volt; vs 2: reikten; vs 3: gulp
Iakkhos... en dooft den haard; vs 4 ontbreekt; vs 5: van Herakles en klemt hem...;
vs 7 ontbreekt; vs 8: en nieuwe moed; vs 10: sparren-brandel; vs 12: zoekt de arm.;
vs 13: Hij zoekt houts-blokken; vs 20: Slaat hem ten nek... Hij deinst. In-eens; vs
23: Hij keert zich om: naar buiten duwt...; vs 25: het drijvend lijk van Pholos, dat
hem houdt -; inplaats van de laatste 2 vs en vs 1 van blz. 368 deze twéé vs:
boven het wijn-meer. En hij duwt het, stoot
aan stoot van zijne vuisten, naar het heer

vs 10: brandel, veroud., nog in Z. Ned. = haard-ijzer, hier: brandend haard-blok.
blz. 368, vs 2: een komma na kentauren; vs 3: en bang zijn en niet éen; vs 4: die
niet vreest het lot van Pholos...
blz. 369: Intusschen ploft de nacht... vs 1: in alle licht; vs 5 en 6 ontbreken; vs 7:
breekt. Waetren zijn te veel...; vs 8: storten ze ... uit het zwerk; vs 11: het heele lijf
nog; vs 12: nog heffen en; vs 13: Herakles is een hoofd nog slechts, dat drijft...; vs
e

15: het is een spoor; vs 18: de vloed is zwaar; inplaats van vs 19, 2 helft tot 't eind
op blz. 370 deze 5 vs:
Aan den rechten rug
En aan den vlakken rug schiet schichtig-stug
de schuine regen. En zij waden... Maar
verdwenen in het dikke donkere is
plots deze, die zij zoeken...

blz. 371: En als de morgen rijst... vs 2: van eene naakte bergkruin; vs 4: en rijst; vs
5: zijn heupe op; vs 7: lok-zwaar; vs 10: zijn gloeiënd; vs 11: komt gerezen aan den
hoogen buik; vs 12: berijst (2 ×); vs 13: berijst dan eindlijk; vs 14: zij zon, ter
middaghoogt van zijn gelaat; vs 15 ontbreekt.
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blz. 373: Penthesileia.
Blijkens V.d.W.'s datering was dit epos in 1914 begonnen en blijkbaar niet (als Het
Gelag bij Pholos) vóór de oorlog voltooid. Het aanvankelijk zwijgen in de oorlogsjaren
en daarna de wending in zijn zieleleven en werk (zie de aantek. bij God aan Zee),
zullen zijn belangstelling voor dit genre hebben teruggedrongen. In 1922 vinden we
één fragment (het begin) van 25 vs in het zakb.; in ieder geval had de dichter toen
dus de afwerking weer aangevat. Hoeveel er voor de oorlog reeds gereed was, is
naar mijn weten niet na te gaan. Het zou belangwekkend zijn te kunnen vergelijken
wat van 1914 en van 1922 stamt.
Ook in Penthesileia is veel verwantschap met de lyriek van eigen leven. Ze is de
incarnatie van een dominerend element in de ziel van V.d.W.: de vrezende, kuise,
weerbare eenzelvigheid, die hunkert om te worden doorbroken, ook als dat een
sterven zijn moet in het bitter gevecht. Tijdschr.-publicatie heb ik niet kunnen vinden;
misschien is ze mij ontgaan. Een handschrift in bezit van P.v.d. Woestijne bevat de
tekst der afdel. 1, 4, 5, 6 en 7. De varianten uit dat hschr. en uit het zakb. volgen
hier.
blz. 375: Te dezen tijd... vs 1, zakb. '22: tijde; vs 6, zakb.: vóór gezwollen tussen
haken: vermoeiden; vs 8 mist in 't zakb.; vs 10, in 't zakb. volgt op Achilleus: 't Was
laveie (vs 12); vs 11, h. W.: tot het onstoflijk werd; vs 16, naar de hschr. is
geschreven: over de zee (in de bundel: over de zon); vs 18, zakb.: en de zorg; vs
19, zakb.: onder gedruip van vet; vs 20, zakb.: aan het strand; vs 21, zakb.: de
Achajers... in hun stad; vanaf vs 23 wijkt het zakb. sterk af. De tekst luidt daar:
den slag geslagen, op zijn bloed'gen blik
een wijl zijn wimpren en een heete schaal
sluit, en dan weêr zijn hol bereikt, alwaar
de slaap is na een voedzaam etensmaal:
(zoo) dus aten de Trojanen en Achajers
totdat de sluimer hunne leên ontbindt.

vs 26, h. W.: schoon verhaal.
blz. 376: De hemel was... In vs 18 heeft de bundel: of visschen. Dit is als zetfout
beschouwd voor op visschen.
blz. 378: Doch in de Stad... vs 5: roet = vet. In vs 11-18 is, naar
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mijn vermoeden, een zetfout ingeslopen; de zin zou bijv. bevredigender lopen als
in vs 13 voor zakt, gelezen kon worden zôo.
blz. 379: En in Priamos' huis... vs 10, h. W.: op een herinnering; vs 13: en toonde
haar zijn vreugde in zijnen baard; vs 16: een gekef; vs 25: ruigen muur; vs 26: harde
kleêren.
blz. 380: - En aan het strak gezicht... vs 5, h. W.: klopte; vs 6: dreunde; vs 7:
door-kraakte de gevlochten; vs 8: de als touw...; vs 9: beukte (2 ×); vs 14: al naar
hij schittert; vs 17: kleine vlam; vs 23, 24 en 25 in één vs: en in zijn harte zakte in
zekerheid; vs 26: de vreê.
blz. 381: Maar boven de Ooster-poorten... vs 3: een dicht-geweven; vs 10: de
daauw zou lichten; vs 17: de Stad was als een stal van bange veerzen; vs 18: huilt
nog niet; vs 19: begeerig, en zij huivren. vs 5: kreevlen = onrustig bewegen, ook
jeuken; kreevlend stil is dus stil vol verborgen. onrustige, nerveuse beweging.
blz. 382: Hij stond, de spie... vs 9: van kaf en stof; vs 17: der vlakten over; vs 21:
en hij besloot; vs 22: schalen; vs 23: En er was een gretigheid.
blz. 386: En 't vale mane-licht. In vs 7 wijst het hortend rythme op de
waarschijnlijkheid, dat een woordje uitviel; V.d.W. zal geschreven hebben:
dan hier, dan daar, en gij en volgt het niet
blz. 396: Maar zij, ze en kenden roering... In vs 3 zal men de bijzin dat vôor hen
staan kwam op een draven als een vooruitgeschoven relatieve zin moeten opvatten
bij het antecedent 't bent der Amazonen in vs 5/6.
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Aantekeningen
Bij de fragmenten
Algemene aantekening.
De hier gepubliceerde fragmenten dienen te worden beschouwd als eerste staten
van gedichten, die aan een definitieve vormgeving niet toekwamen. Ze staan dus
op één lijn met eerste staten van gebundelde gedichten, zoals die uit de zakboekjes
zijn geciteerd bij de aantek. op die gedichten. Ook deze fragmenten werden op
enkele na, die op een los blaadje papier geschreven zijn, gevonden in de zakboekjes
en daarom ook naar de jaren van die zakboekjes geordend. De publicatie dezer
fragmenten, zelfs in een somtijds vrij rudimentaire staat, leek de redactie zin te
hebben om drieërlei reden. Ten eerste bevatten deze fragmenten versregels en
strophen van een grote, typisch Woestijniaanse schoonheid, die, ook al groeiden
ze niet uit tot volledige gedichten, voor de minnaars van deze poëzie een kostbaar
bezit zullen zijn; ten tweede bieden de fragmenten gegevens, die waardevol zijn
voor het verstaan van den mens V.d.W. en van zijn werk; en ten derde lenen juist
deze gedichten in statu nascendi bijzonder materiaal voor de bestudering van zijn
poëtische methode.
Weggelaten zijn slechts weinige fragmenten, wier opname door geen der drie
genoemde gronden gewettigd is, omdat los genoteerde woorden er zelfs geen
enkele versregel vormen. Een aantal fragmenten geven een variant, naar inhoud,
vorm of beide, van gebundelde gedichten, andere staan geheel op zichzelf.
Voorzover de vindplaats gegronde aanwijzingen verstrekt, wordt in de volgende
aantekeningen gewezen op het verband dezer verzen-in-groei met het door V.d.W.
gepubliceerde. In andere gevallen is aangegeven welke bekende verzen voorgaan
en volgen. De grens tussen een variant van een gebundeld gedicht en een zelfstandig
fragment van een
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met een reeds bekend vers verwant gedicht is dikwijls moeilijk te trekken. Enige
strophen, in de aantek. bij de lyriek als varianten of uitbreidingen vermeld, zouden
ook in deze groep een plaats hebben kunnen krijgen. Omgekeerd trof mij na afdruk
der Fragmenten bij een enkele regel of strophe een samenhang met een gebundeld
gedicht, die mij oorspronkelijk ontgaan was, maar die alle aanleiding kan geven om
ook daar van een variant te spreken.
Een bijzondere moeilijkheid is, dat meermalen in het hschr. niet met zekerheid is
uit te maken, of dicht-bijeen geschreven vs van een zelfde vormtype inderdaad voor
één gedicht waren bestemd. Waar twijfel bestaat, is dit vermeld.
blz. 411: Fragmenten van 1912.
In het zakb. v. 1912 vindt men slechts enkele versontwerpen. Het eerste hier
opgenomene staat op de vooromslag, het tweede bij 2 Jan. Op volgende blz. tekende
V.d.W. plannen en ontwerpen aan voor ‘Het Leven van Adilia’ en, breder, voor ‘De
Ontgoochelde Gast’. Opmerkelijk is, dat boven het tweede fragment tussen haakjes
staat: Het jong meisje dat ziek is van lente en niet bevroedt, wat dezen lijden die
niet meer lijden.
blz. 413: Fragmenten van 1914.
Het zakb. van 1913 is niet bewaard gebleven; vandaar het ontbreken van
fragmenten uit dat jaar. Het is mogelijk, dat de fragmenten van deze blz. tot één
geheel behoorden. De eerste 4 vs staan horizontaal, de volg. vier vertikaal op het
e

eerste blad van het zakb.; de derde groep (op onze blz. 413) leest men op de 2
blz. van het zakb. weer horizontaal. In de richting van eenheid wijst het (overigens
e

moeilijk leesbare) kruiken van vs 2 en de rijmwoorden kruike en ruike in de 3 groep.
blz. 414: Ik min de schoonheid... Het eerste vs staat vertikaal op pag. 2; daarboven
leest men, onderstreept De sluis van uw geslacht. De volg. 6 vs staan, blijkbaar
bijeenhorend op blz. 3. Onderaan op die blz. schreef V.d.W.: s'enivrer du spectacle
d'une beauté qu'on ne possèdera jamais. vs 8 en volg.: Neen, ik en ben... In 't zakb.
op blz. 3. In vs 13 staat geniep'ge boven de regel, boven een opengelaten plaats,
waarin alleen, doorgestreept, het woordje of. In vs 14: waar de dichter zon, is
waarsch. zong bedoeld. Door een zetfout in de laatste revisie is het laatste
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woord van vs 11, drift, op een nieuwe regel komen staan.
blz. 415: een boordevol van leed... Het eerste vs staat los bij 29 Jan.; de andere
op den achter-omslag, maar het laatste een eind onder de andere drie; tussen vs
2 en 3 is een kleine ruimte wit.
blz. 417: Fragmenten van 1915.
De weinige fragmenten uit dit jaar staan alle op het achterschutblad, het eerste
recto, het tweede en derde verso. Boven het eerste staan nog een viertal fragmentar.
vs, die weer zijn geschrapt; een daarvan keert aan 't slot van de keerzijde gewijzigd
terug: De zoete schijn der lampen en der lippen. Op de keerzijde van het blad
noteerde V.d.W. nog, onderstreept, blijkbaar als een mogelijke titel: De Boog;
daaronder staat: Venus, o gij zwaar dier. Op dezelfde blz. vindt men nog los het vs
uit een gebundeld gedicht: ‘Ik vraag den vrede niet: ik vraag alleen de rust’
(opgenomen in de Modd. Man., dl I, blz. 502).
blz. 419: Fragmenten uit 1916.
In het zakb., van 1916 staan voornamelijk nota's over het proza. Het eerste hier
gedrukte fragm. staat bij 11 April met er onder tussen haakjes: gedicht op den trots,
het tweede bij 20 April. het derde bij 13 Mei. Bij 16 Mei staat een zinspeling op een
afdel. van Het Gelaat des Dichters, nl. ‘Gij zult altijd tot mij terug keeren’ (Aan de
eeuwig-eene) en bij 10 Juni een ontworpen titel voor poëzie of proza: ‘Dooden der
laatste daad’ (Aan de gevallenen).
blz. 421 en 422: Fragmenten uit 1917.
Vs 1 staat als losse regel bij 11 Febr., vs 2 idem bij 18 Maart. Bij 24 Maart de
eerste opzet van ‘De zon ligt in mijn linkerhand’ uit Het Bergmeer! De volg. vier
fragm. bij 3 April, 25 April, 20 Mei en 2 Juni. Het vijfde fragm. van deze blz. is een
variant van het derde ‘Substratum’ op blz. 454 in dl I. Ook dit zakb. geeft allerlei
aanduid. voor het proza: Goddelijke Verbeeldingen, Epibasis, Omzettingen, en
ideeën voor een Lazarus en een Adam. De 2 vs v. blz. 422 bij 2 Juni.
blz. 423: Fragmenten uit 1918.
Het eerste hier opgenomen fragm. hoort kennelijk bij Het Menschelijk Brood; vgl.
vooral vs 5 de lucht van mispel operment
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met dl I, blz. 468, vs 8: sinooplen loov'ren door een lucht van orpement. Opmerkelijk
is echter, dat men al in 1916, bij 27 April, leest: Einde van het Menschelijke Brood’:
Zang der eenzaamheidsvervoering. Het tweede kort-regelig fragm. (dat ook een
prozaaantek. kan zijn) staat bij 11 Jan. De volgende twee fragm. bij 6 Oct. en 2 Dec.
Over de vele proza-ontwerpen, vgl. de aantek. in dl. III bij blz. 727.
blz. 425: Fragmenten uit 1919.
e

e

Het 1 en 2 fragm. v. deze blz. zijn misschien in verband te brengen met ‘Wanneer
ik sterven zal...’ uit ‘De Modderen Man’ (I, blz. 512 en volg.). Ze staan dicht bijeen
e

(15 en 16 Jan.). Het 3 bij 21 Jan. Het vierde staat in 2 versies, de eerste
doorgehaald, bij 12 Febr. Het thema vindt men zeer verwant in de derde strophe
van ‘Gelijk het gonzend bliksmen...’ (I, blz. 562); daar echter in vijfvoetige, hier in
zesvoetige verzen. Oorspronkelijk zal deze strophe bedoeld zijn voor het gedicht
e

‘Doode Karpers’, waarvan een variant-fragment volgt op blz. 427. Het 5 fragm. bij
13 Febr.
blz. 426: Sluit op de eenig... Het eerste fragm. bij 21 Febr. Gorgô staat bij 22 Febr.
Een nota bij 23 Febr. maakt duidelijk dat V.d.W. een verzen-groep in 't hoofd had,
waartoe ook de doode-karper-verzen zouden behoren; hij schreef: Glypto-grammata
(titel voor een bundeltje van een tiental gedichten: De doode visschen, Gorgô,
e

e

oden...). Het 3 en 4 fragm. in het zakb. bij 2 Maart en 5 Maart. In de tiende regel
stond na de ijlt nog verduiken, maar doorgestreept.
blz. 427: Over Doode karpers zit de aantek. bij blz. 425 en 426. De volg. 2 fragm.
bij 21 en 22 Maart, het laatste bij 29 Maart.
blz. 428: Gij komt terug... De 3 fragm. van deze blz. leest men in het zakb. bij 3
e
e
April, 24 April en 4 Mei. Tussen het 1 en 2 is bij 22 April nog geschreven: Athanatoi
(een gedicht) de soldaten - ja, gij zijt onsterfelijk, want gij getuigt van al de oudste
instincten.
blz. 429: Ares (bij 8 Mei), is in verband te lezen met het voorgaande Athanatoi.
De andere twee van deze blz. bij 19 Mei en 14 Juni.
e
blz. 430: 'k Verlaat me-zelf... Dit 1 fragm. bij 16 Juni. In Zij
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e

bouwden aan hun graf... (bij 15 Aug.) zijn in 't 2 vs als varianten leven en graf onder
elkaar geplaatst. De twee laatste fragm. van deze blz. bij 3 en 6 Sept.
blz. 431: Een vlucht van spreeuwen... Deze fragmenten bij 30 Sept., 4 en 6 Oct.
blz. 432: Tussen de beide laatste fragm. van 1919 (bij 24 en 25 Dec.) staan op
e
24 Dec. 2 vs behorend bij het eerste gedicht van ‘Ontmoeting met Dante’. Het 1
fragm. bij 30 Oct.
blz. 433: Het zakb. van 1920 geeft naast verscheidene staten van ‘'k Ben hier
geweest...’ (I, 554) e.a. slechts dit ene ongebundeld kwatrijn. In proza is er een
fragment van een dramabedrijf De Laatste Lelie (zie aantek. in dl. III).
blz. 435: Fragmenten uit 1921.
Ik ben de korrel... op bl. 1, recto. Daaronder leest men nog: De Weezen van het
Paradijs en daaronder als Horatius-citaat aangeduid: Et serves animae dimidium
meae. Op blz. 2 verso, staat opnieuw: De weezen van het Paradijs, waaronder: Pro
multorum amicorum salvatione. Deze aanduidingen kunnen op een plan voor poëzie
evengoed als voor proza betrekking hebben. De titel keert terug op bl. 26, verso
boven het volgende schema: I De onschuld (het licht schept de bijen); II De liefde;
III De rust (post coïtum animal triste); IV Het dageseinde en de nacht ... zonder den
dood. Het merkwaardige ‘Mijnheerke van Halewijne’ op bl. 3 verso en 4 recto. De
3 vs van Wij zullen deze reis niet doen staan op bl. 8 merkwaardig tussen onderdelen
van ‘Gelijk het gonzend bliksmen...’ (I, 562).
blz. 436: Ik ben de lens... op bl. 11 recto; Is het niet treurig... op 14 recto;
daartussen in ‘'k Zit met mijn lamme beenen...’ (I, 559) en Eens groeit een boom...
(I, 556). Het derde fragm. van deze blz. op bl. 15 recto; op het voorgaande blad
staat de aankondiging: Het Berg-meer, daaronder: me-zelf in mijn werk
overschouwen. Daarboven: Vivo iam non ego. De laatste vs van dit fragm. herinneren
aan ‘o Blik vol dood en sterren...’ (I, 537). Ik zie een boom... is te vinden op bl. 16
recto; er staat als datum naast 3 April. Erboven op het zelfde blad met de datum 27
Maart (Paaschdag) dit schema:
Gedicht der Eenheid (vier groote strophen)
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één in zich
een met de natuur
een met de zon
een in God

en daaronder:
alles doorgestaard
bevonden dat gij mijn ooge waart.

blz. 437 en 438: God aan Zee op bl. 18 recto, datum 21 April. Aan het slot nog onder
elkaar de rijmwoorden: vangst, angst, bangst, wrangst, langst. De schaduw klimt...
en IJsnacht... behoren tot de Substrata. Ze komen voor op bl. 20 en 23 temidden
van de gehele ‘Substrata’ betitelde reeks. Hetzelfde is te zeggen van Sprietig als...
en Uw vette ziel..., die op bl. 24 recto de laatste twee zijn van 12 Substrata. De 7
vs, beginnend: Het was de tijd dat alles was voldongen... staan op bl. 23 verso
tussen de reeksen Substrata in. Op bl. 28 recto voor 't laatst twee substrata,
daaronder de 2 fragm. strophen (4 + 3 vs), beginnend De gulden draad... Het thema
e

is op een andere wijze uitgewerkt in de 2 strophe van ‘Er is geen smart te groot
voor ons...’ (I, blz. 582).
blz. 439: Het dialoogfragm. Aanwezigheid leest men bl. 29 recto; het laatste van
blz. 439 op bl. 31 recto van het zakboekje.
blz. 441: Fragmenten van 1922.
De 4 fragm. van deze blz. in het zakb. op bl. 4 recto, 5 recto, 16 recto en 17 recto.
Op de bladen 5-16 in verschillende staten ‘Gelijk een hond...’ (I, 529), ‘Eens groeit
een boom...’ (I, 556) ‘Ik heb mijn zuiver huis...’ (I, 532). ‘Gij die geen vader wezen
zult...’ (I, 756), ‘Handen die van goeden wil...’ (I, 560), ‘Wielwaal die van rijpe
kersen...’ (I, 581).
blz. 442 en 443: Dansers die als zotte zonnen... zakb. bl. 18 recto, V.d.W. is
e

blijkbaar in het 5 vs opnieuw begonnen. Aan de andere zijde van het blad, 18 verso
e

leest men het volgend fragment: o Sta me bij, waar 'k mij verlate... Na het 5 vs: de
dunne mond van God... leest men nog een paar regels, deels herhalingen, en op
bl. 19 recto een enigszins andere lezing, plus aanduiding van het thema:
komt aan me (een laatste draad van 't lage zonne-dalen
is, daar 'k me-zelf vergeet in dralige avond vreê
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gelijk de gulden rand van een krystallen schale
de dunne mond van God die bijt den zoom der zee
komt aan me (
Onmogelijke vereeniging van mij (zee) met God.

Als door een harde deure... alleen deze twee vs op bl. 21 recto, gelijk de 2 volgende
op 22 recto. Op bl. 24, 25 en 27 volgen versies van ‘Ik zet mij naast mijn naakte
zuster...’ (I, 535) en van ‘Gij moogt niet heen...’ (I, 422). Dan op 28 recto de 6 vs
aanvangend: ‘Als door een hoop van sintelen...’
blz. 444: En de onafwendbaarheid... (bl. 30 recto). Dit fragm. zal in verband gezien
moeten worden met ‘Wie mij wat bloemen biedt...’ (I, 580), waarvan verscheidene
e
versies volgen (bl. 30 verso en volg.). In het 2 vs is tussen seizoen en bloeit een
onleesbaar woord geschrapt. De volgende twee fragmenten in het zakb. op bl. 37
recto en 38 recto. Verlangens-heet... op bl. 41 recto; op 40 recto een onvoltooide
versie van deze strophe gevolgd door een tweede, waarin 2 vs terugkeren, reeds
onderaan blz. 436 afgedrukt. Men leest hier:
Heet verlangend aan de tafel
waar geen brood gebroken wordt
Alle liefde * rafel
en met bitterheid omgord
* * niets meer heelde
(Als een) ruige buidel, leêg aan wijn
Laat me, God, de spijt'ge weelde
van uw wees te mogen zijn

Daaronder de datum 5 Aug. 22 en vervolgens:
De tijd die aan mijn oore klopt
gelijk een vlinder die zich te eiken stond ontpopt.

blz. 445: De twee vs aanvangend: De dag verwelkt... op bl. 43 verso. Daarvoor op
43 recto: ‘Ik doe mijn maal...’ (I, 755). Gij hadt het mij gegeven... op bl. 44 recto.
Ernaast staat het jaartal 1919. De volgende twee fragm. op bl. 47 recto en 52 recto.
Tussen deze fragm. alleen een paar notities in proza en twee zeer beperkte
fragmenten nl. op 49 recto:
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De dag dien ik met haar begin
baar gewin
De dag daar 'k mij tot haar verhef
besef

en op 51 recto:
Dag zonder razernij, noch wachten noch begeeren
dat van * licht

Vanaf bl. 52 verso volgen stukken uit ‘Doop van den Bedelaar’, het gedicht ‘Sluit
uwe oogen op het licht...’ (I, 570), een fragment uit Penthesileia, het gedicht ‘Er is
geen tijd... (I, 574) en opnieuw stukken uit ‘Doop van den Bedelaar’. Dit loopt tot 68
verso.
blz. 446: Wij vragen niet naar... In 't zakb. bl. 73 recto; er boven staat Aan mijn
broeder (onderstreept). Vgl. deze strophe met het eerste fragm. op blz. 428 en het
derde op blz. 448.
blz. 447: Fragmenten uit 1923.
De fragm. van deze blz. staan in het zakb. op bl. 15 en 17 recto en 22 verso. In
't begin van dit zakb. verzen uit ‘God aan Zee’. Tussen deze fragm. proza-notities,
bijv. dit aphorisme: Het voorrecht der dichters is, zóóver te reiken, dat ze hun doel
niet vermogen te naderen dan na hun dood.
blz. 448 en 449: En strek mijn armen... Dit en de volg. 4 fragm. staan dicht bijeen
(bl. 31, 35, 37 en 39 recto, bij 11 en 12 Maart). Er voor en er na leest men
aphorismen, deels opgenomen in ‘Beginselen der Chemie’.
blz. 449: Even boven de strophe die aanvangt: Zooals de sterren... (bl. 49 recto)
schreef V.d.W.: l'Ame, comme la mer, n'est jamais étale que pour quelques instants.
Op de volgende bladen weer aphoristische proza-notities, daarna het op deze blz.
aansluitende fragment (op bl. 59 recto).
blz. 450 en 451: Na het fragm. Ik beb U niet gevraagd... op bl. 60, verso, volgt in
het zakb. (61 recto) een Franse vertaling van de eerste negen strophen van ‘Doop
van den Bedelaar’. Zonder onderbreking door andere poëzie of door proza volgen
na de vertaling, zo juist genoemd: Ik ben de drop der zee... en de vier hier daarna
volgende fragmenten, (zakb. 62 verso, 65 recto, 67 recto, 69 recto); bij de laatste
drie staan ook data,
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nl. 20 en 26 April en 25 Mei. Gij hebt mijn droom vervuld... zakb. bl. 74 verso.
blz. 452: Op 75 recto volgt het gedicht: ‘'t Gebladert staat verdiept...’ (I, 427).
Daarna aphorismen ten dele opgenomen in ‘Beg. d. Chemie’. Eerst op bl. 84 verso
en 85 recto (1 Juli) de volgende twee fragmenten. Het laatste (o gij de zieken, 2 ×
5 vs) is misschien in samenhang te zien met ‘Uitvaart van den Bedelaar’. De twee
vs. beginnend: Weer van mij... staan onderste boven op bl. 97 met de datum 29
Juli; verscheidene blz. er voor en er na brokstukken uit ‘Beg. d. Chemie’.
blz. 453: Van De Graanschop en de Spaan een eerste opzet op bl. 102 verso 2
×. Wij kozen de verder uitgewerkte versie op bl. 103, gedateerd 3 Aug. Vs 2 en 3
van de tweede strophe stonden echter op bl. 102 vollediger, vs 2: boetseert de
weeld'ge dag het le beeld des wijzen, en in vs 3: zijn honig-woord bewijzen. Het
thema van dit gedicht werd reeds vermeld op blz. 99 met datum 2 Aug., waar men
leest: Een gedicht op de verzen uit de Odusseia: de schim van Tiresias die aan
Odusseus voorspelt, dat hij door de landen dwalen zal met een roeispaan op den
schouder, totdat een man de spaan voor een graanschop zal houden. Bedoeld zijn
e

de verzen 119-138 in het 11 boek van Homerus' Odyssee. In 1926 duikt het gedicht
weer op in het plan voor een reeks verzen van de Vertrouwde Vrienden, waarvan
als onderdelen vermeld staan: Lucifer, Palinurus, de Spaan en de graanschop,
Admetos. (zakb. 1926, blz. 57).
blz. 453 en 454: De beide op ‘De Graanschop’ volgende fragmenten zullen wel
voor één gedicht bestemd zijn; waarschijnlijk is het eerste vervolg van het tweede.
Men leest ze op blz. 104 en 105. De zon staat in mijn oog... los op blz. 106. Het
fragm. aanvangend ‘Gij zijt al rijp genoeg... vindt men op blz. 107 met de datum 16
e

e

Aug. Van het 3 en 4 vs een variant op blz. 109: Gij zijt mijn deel van God: gij wilt
mijn eeuwigheid / Wanneer, o zee (van dit vs slechts deze 3 woorden). De beide
eerste versregels van blz. 455 behoren bij dit fragment.
blz. 455: De Mensch is als de Mensch... Tussen vs 5 en 6 van de eerste strophe
leest men: dat boven hun dood de sterren blijven hangen; behalve dat is het geheel
weer doorgestreept. In de
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open gelaten plaats van vs 4 staat een helaas onleesbaar woord. De zes eerste
woorden van vs 6 der tweede strophe zijn een verbetering van het eerst geschrevene:
en door de schaarschte van. Als datum staat bij dit gedicht: 18 Augustus.
blz. 456 en 457: Het fragment Er is geen meester... hangt waarschijnlijk samen
met De mensch is als de mensch...; het staat in het zakb. één blz. er voor (110).
Het fragment, aanvangend: Ik en gij... (zakb. blz. 114) is een geheel afwijkende
variant van de derde strophe van ‘Waar me uw hulp genaakte...’ (I, 571); dit gedicht
volgt in het zakb. op de volg. blz. zonder deze derde strophe. Wat is me 't uur... Dit
en de volgende 3 fragm. achtereenvolgens op blz. 117 (2 Sept.), 119 (15 Sept.) 121
(zonder datum) en 123 (zonder datum). Boven het laatste staat onderste boven:
Uw oogen beven. Het fragm. o Wankelheid... op blz. 125; op dezelfde blz. enige
zinnen uit ‘Beg. d. Chemie’.
blz. 458: Op blz. 126: o Nacht die rolt... en op 127: Ik voer u door mijn bloed...
Onder het eerste vs van dit laatste fragm. leest men tussen haakjes: épouvantable
envie de s'attendrir; / absorbtion définitive de la sécheresse divine.
Boven Geboren uit de pijnen... staat als titel ener reeks: Concreta (onderstreept)
en daaronder: als vervolg op Substrata. Veelvuld'ge horizon... in het zakb. op blz.
130.
blz. 459: Neen, het kan niet weze'... dit fragment op blz. 128 (van hier af is het
zakb. nl. van achter naar voren gebruikt) met de datum: 14 October. De losse regel
(eerste versontwerp óf als proza bedoeld) o, blijf niet onbekend... op blz. 120. Ik
sidder... zakb. blz. 119, opvallend met dezelfde inkt geschreven als de passage uit
‘Beg. d. Chemie’ aanvangend: ‘Sluit uwe waarheid op in eene brandkast...’ (dl III,
blz. 601) die V.d.W. noteerde op blz. 118.
En gij die u verduikt... op blz. 112 met de datum 28 Oct.; op deze en voorgaande
blz. weer stukken uit ‘Beg. d. Chemie’.
blz. 460: Wimpren Gods... zakb. blz. 104, datum 8 November. Heb me lief... vormt
de laatste notitie in 1923 (blz. 96, datum 7 Dec). Tussen dit en het voorgaande
fragm. weer brokstukken uit ‘Beg. d. Chemie’ en niet gepubliceerde aphorismen.
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blz. 461: Fragmenten uit 1924.
Het eerste fragm. Gij hebt mij laten scheppen... staat op één blz. met ‘Over de
zee hangt matelijk te tampen...’ (I, 542). Op blz. 11 v.h. zakb. verschijnt de titel ‘De
e

Schurftige Danser’ en een nog zeer fragmentar. opzet van het 3 gedicht van die
reeks in ‘God aan Zee’, nl. ‘De zee wacht...’ Daarna op blz. 13 het fragment Danser
die... Op blz. 19 tussen ‘Ik kom alleen bij nacht...’ (blz. 17) en ‘Gij zijt de hond niet...’
(blz. 21), de losse versregel o God, gij meester der woestijnen (blz. 19). Op blz. 23
het vierde fragment tezamen met onderdelen van ‘'k Heb noodloos door den boom
geboord...’ (I, 545). Dit fragment is zonder twijfel een toespeling of de schilferende
huid-aandoening, waaraan de dichter leed. Opmerkelijk is de volgende aantekening
onder dit fragment: Het aanhoudende lichamelijke lijden zonder verwijl bewijst voor
mij, dat ik het vagevuur kan loochenen. Dat lijden kan alleen beteekenen de
verdoemenis van God, of de genade van God, bij voorbaat uitgedrukt. Intusschen
ben ik zeer gerust: ik ben immers vol liefde.
De dans, de dans... vindt men op blz. 25 tussen versies van ‘Harde modder, guur
krystal...’ (I, 530).
blz. 462: Morgen zal 'k misschien... zakb. blz. 27; op dezelfde blz. ‘Uw
eenzaamheid? Gij zijt als die wolvin...’ (I, 547). Gij zijt u-zelven niet... zakb. blz. 29;
op dezelfde blz. ‘Nimmer zult ge 't licht beletten...’ (I, 548).
Horzel, gij trilt... zakb. blz. 43 (20 Juli). Het volgende losse vs op blz. 47.
blz. 463 en 464: Als omgekeerde vlerken... op blz. 53 (18 Oct.). De merkwaardige
notitie over Gezelle staat eenzaam op blz. 55; het volg. vs eenzaam op blz. 57. De
nacht is als de wijn... in 't zakb. op blz. 61; voor en na deze fragmenten gedichten
uit de reeks ‘Verzen aan zee en in een tuin’ uit ‘Het Zatte Hart’. De nacht is als de
wijn... is een variant van de eerste strophe van het gedicht in dl I, blz. 528. De 2
eerste vs op blz. 464 behoren bij het laatste fragm. op blz. 463. De drie laatste
fragmenten vormen het slot van zakb. 1924, blz. 69, 71 (6 Dec.) en 73. Ze behoren
kennelijk bij dezelfde reeks. De dag verwelkt... is verwant aan ‘o Late dag, gij smaakt
naar water en naar rozen...’ (I, 426).
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blz. 465: Fragmenten uit 1925.
De zee slaat over zee... op blz. 13; op de voorgaande blz. weer gedeelten van
‘Verzen aan zee en in een tuin’. Maar neen... zakb. blz. 17; Er is geen hand... blz.
19. Voor en na deze beide fragm. staten van het gedicht ‘Diep aan uw hart, diep in
uw haar...’ (I, 534).
blz. 466: De weduwe... zakb. blz. 33; het volgend fragm. blz. 35 (op beide blz.
verder niets); Gij draait om mij... op blz. 39, waarop tevens het éne vs: ‘Heb ik genoeg
e

u liefgehad, doorschijnend glas’, 1 vs van het gedicht in deel I, blz. 578. Ik leef
hier... eenzaam op blz. 43.
blz. 467: Gij ziet de zee... zakb. blz. 45. De eerste regel van dit fragm. is vrijwel
gelijk aan die van het gedicht, afgedrukt in dl I, blz. 610; er zijn hier geheel andere
strophen op gebouwd. Het fragm. is ook verwant met ‘Ik open me als een oog...’ (I,
612).
blz. 469: Fragmenten uit 1926.
e

Ik zal u niet beminnen... in het zakb. op het vóór-schutblad. Het begin van het 3
e
en 4 vers is door een inktvlek onleesbaar. Hetzelfde geldt voor het laatste vs van
het tweede fragm., in het zakb. op blz. 1. Wij voelen wel... zakb. blz. 5 (4 Jan.). Op
de vorige blz. wordt als titel voor de derde bundel van ‘Het Licht der Kimmen’
genoemd: De klaarte binnen de Vuist. Na dit fragm., op blz. 6, brokstukken van
‘Uitvaart van den Bedelaar’.
blz. 470: o Gij metalen dag... en de beide volg. fragm. staan zonder andere tekst
op de blz. 15 (2 Febr.), 17 en 25 (6 Maart); van Een roze... gaat een nog meer
fragmentar. staat vooraf. Op blz. 27 volgt een eerste opzet van de eerste strophe
van ‘De Blind-geborene’. Daarna op blz. 29: Ik zwem... De derde regel van dit fragm.
vindt men, iets gewijzigd in de tweede strophe van ‘De treinen blazen d'aard...’ (I,
613).
blz. 471: Leg naast mijn hoofd... in 't zakb. als enige tekst op blz. 37, herinnert
aan ‘Diep aan uw hart...’ (I, 543).
De reeuwsche geur... op blz. 39; het volg. fragm. op blz. 41. Op blz. 42 en 43
brokstukken van ‘Uitvaart van den Bedelaar’.
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Daarbij op blz. 43 het fragment: o God... Op blz. 45 staat slechts: Koud en vrij. Mijn
vlugge zinnen.
blz. 472: Op blz. 47 het fragm. aanvangend: Ik ruisch...; het fragment Mijn angel...
enige tekst op blz. 50; de volgende twee strophen idem op blz. 51; mogelijk waren
deze beide fragmenten voor één gedicht bedoeld. Schaal van den nacht... en Ik
heb u nooit verloren... vormen weer de enige teksten van de blz. 59 en 61.
blz. 473 en 474: Ik ben gebouwd... enige tekst op blz. 65; het volg. fragm. idem
e

op blz. 69, de opengebleven woorden in het 2 vs zijn onleesbaar. Vele blz. volgen
met brokstukken van ‘De Blindgeborene’. Op blz. 87 na zulke brokstukken het fragm.
Ik eet, maar ik ruik niet... Op blz. 91: o Poging... typisch voorbeeld van eerste
kern-verzen, nog nauwlijks meer dan een aaneenrijen van themata.
blz. 474 en 475: De reeks versfragmenten, waarboven ‘Aan Valéry’ staat, lijken,
vooral om de rijmwoorden, bijeen te horen. Ze zijn als afzonderl. fragm. in de druk
aangegeven, omdat ze vereenzaamd voorkomen op blz. 93, 95, 99. Vôôr het laatste
vs dezer groep (IJl in de zware kap...) staat nog op blz. 97: Etre soi-même pour se
surpasser.
blz. 475: ...ik ben de pit... en het volg. fragment aan 't eind van het zakb. (blz. 110
en 111) als enige tekst op hun blz. Mogelijk horen deze twee bijeen.
blz. 477: Fragmenten uit 1927.
De 4 fragmenten van deze blz. staan vóór in het zakb., telkens zonder neventekst
op de blz. 5, 7, 9 en 13. Het woordje u in de eerste regel is onzeker.
blz. 478: De laatste woorden van het eerste vs op deze blz. zijn in de laatste
revisie foutief gezet, lees: ben ik opgelost. Hoog op de hille..., zakb. blz. 17, zonder
neventekst, is blijkbaar onderdeel van een verhalend gedicht. Is het fragment Ik in
Apolloon op de vorige blz. daarvan misschien aankondiging? Op blz. 19 staan eerst
2 vs, die een variant zijn van de eerste 2 verzen van ‘o Vruchten-leêge schaal...’ (I,
623). Blijkbaar daarbij aansluitend, gezien het rijmwoord, maar geheel los van het
thema van dit gedicht, volgt: ‘Het lied verwekt...’ Tussen de twee strophen van o
Niet dan in mijn schijn..., zakb.
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blz. 23, schreef V.d.W.: C'est ce qu'il y a de divin (dit woord onderstreept) en nous
qui se révolte contre Dieu. Er volgen weer verscheidene blz. met brokstukken van
‘De Blind-geborene’.
blz. 479 en 480: Op blz. 37, met de datum 22 April: Wij zullen God...; ik acht het
waarschijnlijk, dat ook deze 2 regels voor ‘De Blind-geborene’ zijn bedoeld.
Lucifer. Dit fragm. op blz. 45 zonder neventekst. Op de voorgaande en volg. blz.
gedichten uit ‘De Modder-haven’. Op blz. 49 begint ‘De Blind-gewordene.’ Vervolgens
weer ‘De Modderhaven’ en een eerste strophe van ‘Ik weet: ik berg iemand...’ (I,
624). Dan, blz. 55: De rozen en de zee... Het volg. fragm. op blz. 61 zonder
neventekst. Op blz. 63: ‘Mijn God, gij ziet de zee...’ (I, 610); daarna blz. 65: Waardoor
een donkre bij... De twee volgende fragm. op blz. 77 en 81; het laatste herinnert
aan het slot van ‘o vruchten-leege schaal...’ (I, 623).
blz. 480 en 481: Totdat de dag... zakb. blz. 86. Vooraf gaat (blz. 83 en 85) ‘De
treinen blazen de aard...’. (I, 613).
Vergeeft mij... volgt, blz. 87, op het vorige fragm. In vs 2 staat: u kleedt als verbeter.
van hul; op de open plaats stond eerst: kleêren; dit is doorstreept en onleesbaar
verbeterd.
blz. 482: De eerste 5 vs behoren bij het fragm. Vergeeft mij... Het zakb. van 1927
bestaat uit twee deeltjes; het tweede begint met 1 September. Op blz. 15 het losse
vers: De dood is braaf vandaag... Op de voorafgaande blz. ‘Het is of alles nog
gebeuren...’ (I, 628), op de volgende: ‘Aarde, over-oude, ik ben van u gescheiden...’
(I, 630). Na vele blz. met onderdelen van ‘Het Bergmeer’ de beide laatste fragm.
van deze blz. op blz. 55 en 57, zonder andere teksten. Daarna volgt ‘'t Gewicht van
vijftig jaar....’ (I, 759).
blz. 483: Fragmenten uit 1928.
Op de eerste 7 bladen van dit zakb. gedichten uit ‘De Voedster’. Op blad 8 recto:
Het schurft bedekt... (vgl. de aantek. bij blz. 461).
Er volgen verscheidene blz. volgeschreven met strophen van ‘De
Blind-gewordene’. Daarna, telkens op een blz. zonder teksten van gebundelde
gedichten, de volgende fragmenten, die dus als eerste aanzet van V.d.W.'s laatste
gedichten zijn te
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beschouwen. Op blad 16, recto: Zege, zege..., op bl. 17 recto: Mijn huis staat..., op
bl. 18 recto: Ik huis in deze kuil...
blz. 484 en 485: Op bl. 18 verso: kringen uit den..., op bl. 19 recto met datum 13
Mei: Het onnoemelijk gedicht, op bl. 20 recto: Snijd horizontaal..., op bl. 21 recto:
Ontvangenis, op bl. 27 recto: Ik ben het leven... (2 strophen), op bl. 28 recto: En gij,
mijne reeds... (deze strophe vormt met de twee voorgaande waarschijnlijk een
geheel), op bl. 29 recto: Ik schrijf dit laatste boek..., op bl. 30 recto: Ik sluit het boek...
(deze strophe hoort zeker bij de vorige; mogelijk zijn de 5 laatste strophen allen
bedoeld voor één gedicht.)
blz. 486: Op bl. 31 recto: Bedrog is..., bl. 32 recto: Ik ben een tijd..., bl. 33, recto:
De heete tijd is fel..., bl. 34, recto: Al lange dat..., bl. 35, recto: Het zwaard te zijner
schee....
blz. 487: Op bl. 36: Wat hebt gij nog een kaars... bl. 36, verso: Er gaat geen dag
voorbij..., bl. 37 recto: Uw blik is wijd genoeg...
blz. 488: Op bl. 38, recto: De blinde die me leidt..., bl. 39 recto: De wereld is een
roos..., Op de volgende bladen 7 onderdelen van ‘De Nieuwe Esopet’. Op blad 46
recto: de lage zon die, laat en later. Tenslotte op blad 61 verso een plan voor een
bundel die V.d.W. voorbereidde: Oden en andere gedichten (zie aantek. bij blz.
764).
blz. 489: Fragmenten uit 1929.
In het zakb. 1929 verdere onderdelen van ‘De Nieuwe Esopet’, van
‘Gemeenplaatsen over criticus en poëet’, verschenen in ‘Vandaag’, de beide
Nagelaten Gedichten, in dl I afgedrukt op blz 763 en 764. Behalve dat alles alleen
de twee fragm. van deze blz., in 't zakb. op bl. 2, recto en bl. 8, verso. Na de
‘Nagelaten gedichten’ staat V.d.W.'s laatste reeks-plan:
Na Alles (onderstreept)
1. De ladder (genealogie)
2. Terug-keer in het land
3. De kinderen.
blz. 493: Niet dateerbare Fragmenten.
Ik heb mijn jeugd gekeeld... F.V. Toussaint van Boelaere vond in de Galerie Bortier
te Brussel bij het bladeren in een exemplaar van Henri de Régnier's Médailles
d'Argile een blaadje brief-
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papier, waarop, door het handschrift herkenbaar, dit fragment door V.d.W. met
potlood was geschreven, voorafgegaan door een nog fragmentarischer staat (Vergel.
T.v.B.: Marginalia, blz. 149). Op de achterzijde van het blaadje een variant bij het
e

October-gedicht uit De Rei der Maanden en het 2 fragment van deze blz. Dit
fragment zal dus ongeveer in 1908 zijn te situeren.
blz. 494 en 495: Ben ik dan oud... De strophen van dit gedicht komen in potlood
voor op twee kladblaadjes in 't bezit van M. Roelants. Het papier draagt het stempel
van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten en bevat een formulier waarmee
aan een toneelschrijver de ontvangst van een ingezonden toneelstuk bericht wordt.
Daarin ligt een vage tijdsaanduiding; meer zegt het, dat op een der blaadjes een
fragment voorkomt van ‘Ik heb dit hooger oord gekozen tot mijn woon’ (I, 620),
waarvan men ook strophen in het zakb. van 1927 vindt. Aangezien fragmenten van
een zelfde gedicht in de zakboekjes soms met een interval van zelfs 10 jaar
voorkomen, is het gevaarlijk ‘Ben ik dan oud...’ in 1927 te plaatsen; het gebruikte
papier wijst eerder naar V.d.W.'s ambtenaarstijd.
blz. 496: Kom gij dan... staat (dit alleen met inkt) op een der blaadjes, waarop
‘Ben ik dan oud’ te vinden is.
Om deze golv' ge vensterruiten is bewaard op een los blaadje zonder enige
tijdsaanwijzing in bezit van M. Roelants. Gij die 'k te zelden zie... is weer met potlood
geschreven op een formulier van het ministerie als boven genoemd. Er staan op
de andere helft notities voor proza, o.m. de titel ‘Het Maal der Onnoozelen’
(verschenen in Elsev. 1917 als ‘Het Maal der Idioten’). In dwarsrichting leest men
bovendien op het blaadje: het solfer en het vuur der volle dahlia's, een regel (met
kleine variant) uit ‘Het Menschelijk Brood’. 27 April '16 noteerde V.d.W.: Einde van
het Menschelijke Brood; Maar ook in 1914 komt al een fragment voor. Gij die 'k te
zelden zie... zal dus stammen uit de jaren 1914-1916.
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Aantekeningen
Bij de vertalingen van Homeros en Aischulos
De Iliasvertaling werd door V.d.W. te Lathem begonnen en in Boschvoorde voltooid;
25 Aug. 1907 schrijft hij (aan de Bom) dat Homeros compleet is verzonden. De
vertal. verscheen bij de Wereld-bibliotheek te Amsterdam in 1910. De tekst van die
uitgave is hier herdrukt; enkele onbetwijfelbare drukfouten werden verbeterd. Een
paar maal bleek in de W.B.-uitgave de afscheiding tussen de eigenlijke vertaling en
V.d.W.'s samenvatting onjuist aangegeven; ook dit is herzien. Bovendien werd
eenheid gebracht in de zeer inconsequente en veelsoortige spelling der Griekse
eigennamen (speciaal wat de accenten betreft) door steeds de vorm te kiezen,
waarin de namen in het verklarend register achter de tekst voorkomen. Op een paar
plaatsen, waar ik een fout in de tekst der W.B. vermoed, zij in 't kort gewezen.
Op blz. 510 in de voetnoot is de lange zin, aanvangend ‘En, na aangenomen te
hebben...’ bezwaarlijk te volgen. Mogelijk is moeten uit regel 15 te verplaatsen naar
regel 14 vóór zich gemakkelijk van de Homerische tijden...
Op blz. 569, regel 10 is ter wille van suspect. De zin loopt niet, vooral door de
combinatie met hierover in de volgende regel. Wie het oorspronkelijk vergelijkt (Ilias
IV, 173), constateert dat ter wille van onmogelijk vertaling kan zijn van εὐχωλὴν.
M.i. is hier óf een woord uitgevallen (ter wille van geeft dan de dativ. Πριάμῳ weer)
óf het woord wille was een miszetting in de W.B.-uitgave. Men zou kunnen lezen:
ten roeme van, ten trots van, of, 't meest aansluitend bij wille: ter wonne van.
Op blz. 572 regel 7 zal voor velvig zeker gelezen moeten worden welvig (Ilias,
IV, 426: κυρτὸν).
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De vertaling van het fragment van ‘Zeven op Thebe los’ verscheen in Vlaanderen,
1907. In het interview met André de Ridder zeide V.d.W. de gehele vertaling gereed
te hebben; een uitgever kon haar krijgen, het zou een boekje van 35 à 40 blz.
worden. Aan Robbers bood hij een groot stuk voor Elsevier aan, onder toevoeging
dat hij het geheel niet geven kon, daar de boekuitgave, ‘half en half afgesproken’,
dan lastig werd. Meer dan het fragment in Vlaanderen is echter nergens te vinden.
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Inhoudsopgave der epische poezie
Naar de beginregels der gedichten, alphabetisch gerangschikt
Aan elken kam, aan elken berg-spits,
waar

362

Aldus de kreet, die heel het ruim ontstelt 78
- Aldus verliep de nacht die moeite kwijt 395
Alkuoneus erkent het sprakeloos bevel 239
Alkuoneus is thans verbazing's vríend

259

- Alkuoneus verlaat van blik de lucht

234

Alkuoneus ziet áan de lucht en de aard 237

Ben ik genezen, o God

137

Blijde nacht, die me waakt in m'n kamer 141

Daar-boven staan de stieren. En hun oog 266
Daar stond nu de avond aan de rosse
zee

56

Dan, met een ruk, die dieper sneed de
spleet

38

De daevrende aard onder den drukken 257
draf
De dag begon over zijn naakte borst

218

De dag ging buigen naar den wand des 267
slaaps
De hemel is een madelieven-wei

245

De hemel was een dunne stolpe, waar

376

De lucht, de lucht, al-over hard deze aard 227
De lucht was als amandelen zoo zoet

308

Den trechter dóor der poorte, waar in
steen

345

- Deze heeft

346

Doch, als twee sperwers vechtend om
een duif

399

Doch de aard, zij is veel schooner dan
een schelp

255

Doch in de Stad was alle vreugde dood 378
Doch reus Alkuoneus, de bittre, wéet

232
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Doch woede trilt allengs Achilleus door 401
Doch zie: daar kruipt weêr klaarte door 335
haar droom
Door gangen en door kaemren snellen
zij

351
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Door-zoekend zag hij grond en lucht; hij 225
zocht

Een barsch gevaart, en zwart, holt over 349
't plein
Een brand, en star, maar plóts een
schôone brand

202

Een felle klaart brak open dan zijn blik

201

Eén lange rij van beesten aan de rij

278

- Een milde merrie had hun vracht geduld 30
Een vlam wordt 't hoofd thans van
Alkuoneus

261

Een witte blokking werd de doove dag

55

- Een wondre geerte had de kring
verengd

82

- En aan het strak gezicht des tijds
verliep

380

En aan het strand dat grijsde zag hij ook 59
En als Achilleus is alléen met haar

407

En als de morgen rijst, en hoog ten top 371
- En daar hij stond, daar stond de dag
om hem

54

En daar verscheen hij, plots, in 't straffer 64
licht
En daar ze lag, Helena, en zij sliep

331

En dan: en heb ik mijn gelaat gekend

177

En deze, pal van schrik, is roereloos

350

En deze zee

50

En duister wies daar aan zijn aangezicht 63
En éenmaal in den mond den smaak van 74
vleesch
En geene zong, van 't rijzig Negental

90

En hem dan zong 'k, hem, koning
Ploutoon, zong 'k

107

En hij, Agenoor, zong daar niet een lied 297
En in Priamos' huis en aan zijn haard

379

En is het vleesch goed zwart, dan eten 358
zij
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En 'k zag hem áan in 't bloedig-rood
gelaat

186

En 'k zag. Ik zag de groote marmer-zaal 102
En Leda zag haar dochter aan, en wist

312

En met een stem, die aarzelt eerst, maar 80
vast
En nog een andre waakt in 't slapend
huis

394

En om den mis-troost van dit eenzaam
lied

305

En sedert?

189

En toen hij nader was geheel, (een
zwoelte neeg

324

En toen ontsloot zijn oog. Zijn oog
ontlook

196

En toen zag hij heur buik. Heur buik was 207
teêr
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En toen zag ôp ze, en keek de bergen
staan

310

En 't vale mane-licht over de stad

386

En 't wordt ineens nu, of de hemel heel 250
En waar Alkuoneus bewondering

249

En, waar de lucht scheurt, en een schijn 280
is mild
En waar ineens aan 't zwaar
metaal-gekners

387

En ... waar ze ontwaakt, Helena, en haar 337
oog
En waar zij zat van voren in den boot

309

- En weêre zou

110

En weêr: ‘o Pholos!’, roept Herakles.
Maar

355

En zie: aan zee, van uit dees zee, van
uit

49

En zie, ik zonk, gezogen aan een kolk

98

En zie, toen zag ze, (en onbevreemde
vreugd

319

En zie, (zij zag in haren wondren droom) 332
En zij, Helena, werd ze niet gelijk

298

En zijn beglansd gelaat: 't bezag haar,
en

321

Eurotas, gij, die van uw kromme baan

287

Geen zucht is aan haar mond geweest, 406
dan de aêm
Groote Vrouw Nacht, euphrone moeder 11
Nacht, nu plooien

Herakles klautert thans ten tuin-muur aan 353
Herakles ziet den paard-man, en hij lacht 356
Het is Diomedes

35

Het recht zijn kop, het vee, en norsche
blik

263

Hij daalde, zijne schouder-schonken leêg 341
Hij dacht. En zijn gedachten waren als

53
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Hij heeft een doel. Herakles kent zijn doel 354
Hij is gekomen, tot de hoogste kim

253

Hij rilde, en deed zijn hand van vóor zijn 213
oog
Hij schatert, dat het slaat van wand tot
wand

32

Hij staakt een wijle, van verwondering

262

Hij stond. Daar was gedreig van stilte in 51
hem...
Hij stond, een spie, en zwaar van
waepnen, en

382

Hij stond, en hij zag áán de lucht en de 223
aard
Hij stond. En weder was de trots in hem 75
Hij trok het meisje aan zijne macht'ge zij 214
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Hij zag heur borst. o, Schóon was heure 205
borst!
Hoe zijt ge, Adonis, weêr zoo wonderlijk 152
te moede?

Ik, die de dagen op mijne armen draag
als versche vruchten

9

Ik had niet eêr begrepen dat dit was

111

Ik kende mijn gelaat, zooals het stond

179

Ik zag aan hare rechtre zij. Daar zat

106

- In dezen avond stond Heraklès. Maar 57
Intusschen ploft de nacht in 't diepe dal 369
In wakkre zorge zit thans Herakles

357

In wondre ruimte gaat hij uît-staan thans 252

Kentauren storten alle bergen neêr

363

Kilt', die, waar 'k blij rijs, me bekeilt met 128
pijlen
Klare Helena en manhaftige Agenoor

293

Klopte mijn harte? Ja. Maar 't klopte van 182
'k Zag de zon: geen licht dat m'n blik nog 136
wekke
'k Zag zijn gelaat in 't gloeiënd fakkel-licht 185
'k Zal u beminnen, o God

129

- Langer niet

81

Lastig verlegde hij zijn leên, en rees

220

Loomer dan lood, lood-kleurig, en als
lood

58

Maar aan zijn zijde rijst een witte schim 404
Maar boven alle gallemt éene stem

348

Maar boven de Ooster-poorten stond een 381
spie
Maar de aarde woelt niet. De aarde woelt 258
niet meer
Maar éene is, die de slaap niet leen'gen 393
zal
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Maar het en zwijgt niet al te lang, het volk 347
Maar heure beenen vond hij lang. Haar 208
heup
Maar ik bezinne dat ik zeggen moet

92

Maar naar den avond wordt hun tokklen 384
druk
Maar neen, de hemel wemelt niet. Zie
toe

247

Maar neen; - de lucht: bestáat de lucht? 231
Maar neen; - de lucht, zie, zij beweegt;
zij wankt

229

Maar neen, de zee, ze en is het leven
niet

45
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Maar neen, maar neen! De zee, dees
stugge zee

43

Maar niet en duurde een al te vreemde 66
rust
Maar ook (o mocht ge ontwaken uit den 47
slaap
Maar plots: welk krijschen heeft de lucht 279
gescheurd?
Maar toen ging lichten hare blikken zij

212

Maar toen hij kwam in 't beidend
middag-uur

344

Maar toen klonk eene stem, die diep was 198
als
Maar toen rees in haar mond een
vreemde troost

304

Maar waar zij ligt, en is gekleed geheel 236
- Maar weder riep, in vreugd die woede 73
leek
Maar welke bloem is pralend van zóo'n 302
glans
Maar welk een fleemen strijkt hunne
oogen langs?

269

Maar wélke schreeuw gaat daevren door 334
haar droom
Maar zie: daar loopt het dal vol wijns;
daar volt

367

Maar zij die kwam aan 't hoofd der andre 391
zegt
Maar zij, ze zien den wijn. Zij zien den
wijn

365

Men kent de hulpe thans, en haar bedied 388
Met dezen rook gelijk een vrouwen-aêm 241

Neen, de aarde: en is zij niet als een
leeuwin

235

Neen, neen! De stemme jankt niet. Neen, 274
de stem
- Niet de een'ge was ik, die gebonden
wierd

93

Niet langer aarzelt in zijn zinnend hoofd 265
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... Niet langer stond zijn beeld aan mij.
Hij zweeg

187

Niet naakt en bleef het zand ...

69

Norschelik-krommende schroeve

119

- ‘Nu ga ik heen. 'k Ben blijde. Maar 'k
ben droef.’

306

- Nu was het 't uur, dat weêr de zee
vervloot

67

Nu werd het trappelen een nadering

385

Nu zag zij, dat het kindje wies. Zij zag

328

- Och neen: niet naakt en bleef het zand 68
...
o, Dat ik weêr zou zingen! ... Sedert mijn 104
o Gij, die eens dit woord vernemen
moogt

87

... o Gij, die eens dit woord vernomen
hebt

115

o Mijne vrienden! - en wij gingen, en

113

o, Mijne vrienden! nu gaat mijn verhaal 94
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o Smaad die wrokte, wrang tot pijne toe 224
‘o Wondre bloesming, plots gerezen

300

- Plots breekt 't gebaar in Diomedes'
hand

79

Plots staat zijn hoofd boven de lijn der
kim

243

Stijf-neks pal

29

Stilte was zoo stil

65

Te dezen tijd welfde de stilte van

375

Thans stond aan hem het meisje Hebe, 211
dat
't Is de ure dat de kudden keeren

151

Toen draaide zijn verbaasde en
schroom'ge blik

203

Toen dronk Herakles. Om de tafel blonk 199
Toen gingen we aan de keien-weg. Er
was

100

Toen hij, zijn vleesch verteerd bij 't
Nessus-kleed

193

- Toen kwam zijn stap aan 't naedren, en 37
zijn vuist
Toen, waar ze blafte als een verwoede 327
hond
- Toen was de nacht gekomen. Of de
Daad

83

Tóen werd het een gejoel en daver-spel 39
Tot daar heel ver een trappelen zijn oor 383
Tot op den dag ik ontmoeten zou

184

Tot plots heur kreet me ontstelde:
‘Orpheus!’ was

114

't Was of plots

77

Valt uit de kolken van 't licht

133

Van af dien dag was in Agenoor's borst 295
Van eindelooze diepte en sterrenloos

301
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Voldoening volt thans reus Alkuoneus

276

Vóór allen dag, dat ik hem kennen zou

173

- ‘Vrouwen!’ huilen de Achajers; maar
hun hart

397

Waar hij zwaar lag, de schouder-platen 217
zwaar
Want: en is de zee

41

Want hij lag áan om eene tafel die

197

Want 'k heb mijn hoofd gekend aan 't
wezen van

175

Want och! toen wies herdenken weêr in 210
hem
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... Want op den eersten nacht, dat ze, in 315
haar bed
Want uit zijn vert zag Achilleus den strijd 400
Want weder was, aan 't goed-geregeld
uur

61

Want weêr, - alleene heerscher zonder 219
volk
Weet: ik ben Orpheus, die gewonnen
werd

88

- Wie is hij, die de rauwste rossen bindt 34
Wij voeren aan een water dat ik niet

99

Zie, hij is rijzend de moeilike

135

Zij draven. Neen, zij draven niet: zij zijn 273
Zij gaan, en zij betreên Priamos' burcht 392
Zij gingen 't hoeksken óm des bergs
maar

359

- Zij, hare kindren, stonden thâns ten
wand

31

- Zij lagen beiden, man en vrouw, en wat 71
Zij lagen, grauw en van de kleur des
zands

72

Zij lag stil in mijne armen, en een zoen

96

Zij moest hare oogen sluiten, maar ze
ontsloot

322

Zijn schoudren waren leêg thans van het 342
dier
Zij slaat haar been over den rug van 't
paard

402

Zij staat, het aanzicht naakt als van een 403
kind
Zij staken 't rennen. Vóor de poorten
staan

390

Zij staren. Maar zij staren niet te lang

271

Zij stonden, roerloos, 't helder
paarden-stel

28

Zij stonden, waar 't geklonken staal ze
bond

27

Zij voer. En waar ze al verder varend was 311
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Zij waren negen zust'ren, en ik was

89

... Zij wil hare oogen sluiten in haar
droom

336

Zij zag de keer'ge beelden zijns verhaals 325
Zij zaten, deze drie, gehurkt en stom

109

Zij zongen beide' om beurt. Zij hadden
dorst

360

Zij zuchtte, en legde, Leda, 't linnen klaar 289
Zij zweeg. Er wies een vrage, waar zij
zweeg

200

Zóo als een vogelken, 't nestjen

123

Zóo ging hij sterven. En naar-mate hij

194

Zóo stierf hij, naar de slaap hem zoet
omrees

195

Zoo stond hij. En zijn gladde rechter-knie 323
Zóo was de nacht haar: als een ijle ruimt 317
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Zoo wies dit knaapje, en wies naast geitje 329
en lam
Zóo wist ik wél mijn leden en mijn hoofd 180
- Zóo zag Herakles Hebe. En hij lag

209

Zwaar galmde dan, de lange gangen
door

62

Zwart stond hij, want het dage-licht, dat 221
blank
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