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Testament staat, bij al haar bewonde-
rn,rr. Pn vert,azimg gewekt. Wat het eerste betreft spreekt het boekje voor 

Zelfs na vertaling ondergaan wij de geweldige kracht -yan deze 
p1a:st1s1::he dialogen tussen bruid en bruidegom. Wij voelen ons opge

> n.on1en in het koor van de oud-Israëlitische jeugd dat de beide gelieven 
ge.LUKKlg prijst. Maar tegelijk zijn wij inderdaad verbaasd dat een zo 
'.Pr,"ln<:rh· geschrift terecht is gekomen in een bundel 'religieuze' litera

Menig geestelijke heeft de moeilijkheid trachten op te lossen door 
hele Hooglied te verklaren als een allegorie van de liefdesverhouding 

· · n-,.,,,..n God en zijn volk Israël, Christus en zijn Kerk of, vooral in mystieke 
dat opgeld, Jezus en de ziel. Wie het boekje echter onbevangen 
al gauw tot de ontdekking dat de inhoud op zijn minst ge

---~~.~~.~ al rijk genoeg is aan betekenis wanrteer zij naar de letter ge
<11<)m<:n wordt. Bovendien zal hij zich, zo lang hij de eeuwenoude uit
Ie:ggm~~str·act:Ltle niet kent, nauwelijks kunnen voorstellen hoe men zulke 
V<Ylbloe:ct11re taal zo heeft kunnen verdampen tot geest. 

verbeelde niemand zich dat de Verlichting, die de theologische 
en de metaphysische diepzinnigheidsdrift wat heeft 

bekoelen, nu ook werkelijk 'nuchtere' interpreten heeft gekweekt. 
meeste moderne uitleggers namelijk zijn of wel bevangen door een 

mc>raJllstJLScl1e hartstocht of door een literair-historische ontleedzucht. De 
wil coûte que coûte ook in het Hooglied het 'hogere' zoeken 

substitueert· daarvoor dan maar het monogame huwelijk. Zo wordt 
dan een oud-Israëlitisch gedicht tot loflied op door W esteuropeanen 
hooggeschatte burgerdeugden omgeduid. De literatuurcritiek daaren

vergaapt zich aan vermeende vorm of vormeloosheid en ziet 
in 'het mooiste lied van Salomo' een vrij verwarde bundel 

V<Jste:rse bruiloftsliederen en een, buiten alle theatrale traditie om ont
staan, drama, compleet met expositie, conflictsituatie, peripetie en zelfs 
met een soort deus ex machina. 

deze twee tendenzen elkaar ontmoeten [ waarom ook geen huwe
als het toch over het Hooglied gaat?], ontstaat de dolle conceptie 
een door Salomo geschaakt plattelands-bruidje dat, overgebracht in 
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deJeruzalemse harem, zo ct-<>n,+"""hn-

gom verknocht blijft, dat de koning ten einde raad 
· gaan. Zoals men ziet wordt Salomo, die de titel van het onde1:havi,rdied 
juist prijst als de ideale minnaar, hier gemaakt tot de booswicht van 
drama. Bij rustige lezing van de tekst zelf zal men begrijpen, dat 
deze constructie of wel de onderdelen van het lied als stukjes van een 
legkaart door elkaar gegooid moeten worden, of wel de hele plot moet 
worden gesuggereerd door een aantal regie-aanwijzingen, wier totaal.:. 
omvang ver boven die van de eigenlijke dialogen uitgroeit. 
De onbevangen lezing van het lied brengt ons misschien ook tot de 
overtuiging, dat er toch een compositorisch plan, zij het geen dramatisch, 
aan het geheel ten grondslag ligt: drie delen, elk afgesloten met 
refrein; een pril begin, geleidelijke stijging naar het hoogtepunt 
vereniging, de daarop volgende tweede droom van de bruid en 
zoeken naar de bruidegom] en een uitbundig slot. Dat dit alles geen 
realistische reportage maar dichterlijke inkleding is, springt in het 
wanneer men er op let, dat de tweede droom, hoe mooi die op 
ook verteld wordt, in de compositie alleen maar wordt gebruikt om, 
via het zoeken en de dialoog met het koor, tot een prijslied op de bruidê'
gom te komen. 
Dat de dichter bij het verwezenlijken van zijn compositie gebruik heeft 
gemaakt van bestaande bruiloftsliederen lijkt wel waarschijnlijk. Daar.,. 
door is over de tijd van het ontstaan van het lied en zijn onderdelen niet 
veel met zekerheid te zeggen. Voor de hand ligt dat Salomo meer als 
een reeds in de volksoverlevering gangbare 'symboolfiguur' optreedt dan 
in levenden lijve. Trouwens het hele aan het hof ontleende beeldmateriaal 
kon wel eens, zoals dat nu in het Midden-Oosten zelfs bij de boeren nog 
gebruikelijk is, eenvoudig tot de huwelijksfolklore behoren. Naar de 
manier, waarop de dichter zijn lied heeft willen laten functioneren, kllil
nen we natuurlijk alleen maar gissen. Toch lijkt het wel haast uitgesloten, 
dat deze poëzie alleen maar bestemd zou zijn voor lezers. Verzen van deze 
soort moeten wel haast gezongen, ja gedanst zijn. Men zou zich het 
Hooglied het best als ballet-achtig oratorium uitgevoerd kunnen denken. 
Zoals gezegd: een drama is. het zeker niet. Alle conflicten, ja de hele 
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vergeten, zolang men naar deze 
Het lijkt wel of de mensheid nooit uit het paradijs ver-

men zich zo ver door de dichter heeft laten meenemen spreekt 
tekst voor zich zelf. Hij prijst de geslachtelijke liefde, hij roe'mt het 

op aarde, omdat er zo iets hevigs en zuivers mogelijk is. Ja, de liefde 
wordt geroemd als de enige tegenstander die opgewassen is tegen de 
dood. Intussen heeft de hevige zuiverheid van deze erotiek niets te maken 
met 'moraal'. Wij zijn hier nog 'diesseits von Gut und Böse'. Bruid en 
bruidegom gaan geheel in elkaar op en laten duidelijk blijken dat zij dit 
verre prefereren boven alle hoofse haremgenoegens. Maar er valt geen 
••• -,_,v, .. van polemiek tegen welke maatschappelijke huwelijksorde dan 

Het Hooglied is het lied van de actuéle monogamie. Wil men een 
'boodschap' in dit bijbelboek zoeken, dan moge men zich in de eerste 
plaats laten gezeggen, dat de ontmoeting der geslachten blijkbaar een 
Gode welgevallige zaak is en dat niet eens via de door vele christelijke 
en· humanistische huwelijksraadgevers zo virtuoos bewandelde omweg 
over de agapè. De eros krijgt zijn plaats in het door God gewilde mensen
leven. Dat dit boek zo paradijselijk klinkt moge een indicatie zijn, dat 
de Cherub, die de Hof van Eden bewaakt, zijn vlammenzwaard zeker 
niet in de eerste plaats richt tegen de sexualiteit. 
In de synagoge leest men het Hooglied op 'Pesach', het feest, waarop 
men de bevrijding uit Egypte door Israëls goddelijke Verbondspartner 
gedenkt en vervolgens thuis de seder-maaltijd viert met kinderen en 
vrienden. Dit liturgisch gebruik van het Hooglied gaat terug op een 
intuïtief besef, dat de manier, waarop mensen, in de eerste plaats mannen 
en vrouwen, echt menselijk met elkaar omgaan, iets onthult van de wijze, 
waarop Israëls God met Zijn mensenkinderen, in de eerste plaats met 
Zijn verbondspartner Israël, wil 'verkeren'. Dat is bepalend geworden 
voor zijn plaats in de Bijbel. Wie echter niet in staat is van dit lied een
voudig als van liefdespoëzie te genieten onthoude er zich van, dit gebrek 
met stichtelijkheden te maskeren. En wie beweert van het Hooglied 
alléén maar als van een minnelied te genieten mag dit met 'stichting' 
doen. Want het is voor de mensheid gezongen. 
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zijn boekje in het zogenoemde Oude Testament staat, 
eveneens bewondering en verbazing gewekt. Bewondering 
ontziende eerlijkheid, waarmee hij het leven heef~ aa11ge:zte:n 
levenslied heeft gezongen. Verbazing, omdat hij zo geheel anders 
dichter van het Hooglied spreekt en toch reeds in de traditie 
Israël met deze zelfde extatische minnezanger Salomo is·ia:."''·"'"'JLULU\..\,'-.1.'"· 
Men dacht dan maar, dat deze woorden wel geschreven zouden 
aan het einde van Salomo' s leven, na alle teleurstellingen met zijn 
ondernemingen en zijn vele vrouwen. Deze veronderstelling ~'"1·m,1" 

tevens een verklaring van het bevreemdende feit, dat al deze aa11st<)tellJ.ll&>> 
woorden in de heilige canon waren opgenomen. Menige st1<;hteiu:1cç 
verklaarder heeft intussen ook hier gepoogd, de bezwaren, 
'pessimistische' litanie voor de vrome zekerheid zou kunnen ""'"'"""'r,•n 
uit de weg te ruimen. Dat geschiedde enerzijds door aan de woorden 
Koheleth [de onvertaalbare naam waarmee de schrijver zich acu . .1.u..1.,~u~ 

'hogere' bedoelingen toe te schrijven. Anderzijds door er de eigen noger,e 
levenswijsheid tegenover te stellen, zoals men reeds in de oudheid 
het schijnt lb.v. in een niet-canoniek geschrift als 'De Wijsheid 
Salomo] heeft gedaan en ook heden nog dikwijls doet. 
Men zegt intussen al te vaak en te vlot, dat Koheleth 'pessimistisch' 
Wanneer men daarmee bedoelt, dat hij alle zingevende · wijsheden 
sluitende theorieën wantrouwt, kan men deze karakteristiek onder voor"-·• : 
behoud aanvaarden. Koheleth dacht over leven en dood niet na 
vreugde van het menselijk denken zelf, maar alleen om te weten 
hij aan toe was. Daarbij kwam hij tot de slotsom, dat wijsheid en 
heid wel niet gelijk zijn, maar toch bij hetzelfde uitkomen: on1dO<)r~ 
grondelijk blijft alles wat is en alles wat gedaan wordt. Noch de·,.,,.,,.,,_,,,.· 
noch de 'deugd', noch de 'onsterfelijke geest', noch enig ander 
klarend beginsel geeft baat. Alle dingen herhàlen zichzelf, rusteloos 
eindeloos. Het menselijk bestaan verloopt zo grillig en hachelijk als 
van vissen en vogels. Geboorte en dood zijn grenzen, waarover .l.il"'H ..... u-.. 

kan heen zien en waarbuiten niets reeël is. Allen gaan naar u1.,,,\..uu\.. 

het 'eeuwig huis' [d.i. het graf]. Juist daarin zijn niet alleen goeden 
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Köheleth duidt met 'God' geen 
LULVVC>' uit het leven aan; maar een onontwijkbaarheid in het leven. 
l\ltet:tenmn hoort men bij onbevangen lezing van dit boekje, nµsschien 

even hoog maar minstens even diep en intens als in het Hooglied, 
ouuitblusbare levensliefde zingen. Zij krijgt een te sterker toon naar

het boekje voortschrijdt. In het aangrijpende slot spoort een oud 
rijp geworden man zijn jonge leerling alleen maar aan tot vreugde 

de heerlijkheid van diens leven. Hij moet zijn Schepper juist in zijn 
'gedenken', d.w.z. Diens schepping genieten en prijzen: daarover 

zal het goddelijk oordeel handelen .. Alles in Koheleth' s leven ging 
;1.11dlers en was anders dan hij zelf had gedacht. Maar zijn hart :moge 

zijn, zijn levensliefde niet: tranen en desillusies konden die 
------ maar dieper maken. Het zogenaamde sombere slot: de ontroerende 
:Jllc!gcme over het oud en afgeleefd worden, de langzame sluiting van het 
1e1v:enlsh1llls, doet dit zien. Dit onbegrijpelijke leven is voor Koheleth al 

èn kostbaarder geworden. Hij kreeg dit leven meer lief 
'de zin van het leven'. Daarom wordt men door deze ontroostbare 

op een eigenaardige wijze getroost en is het woord 
wel een zeer flauwe karakteristiek voor zijn navrante en 

levenslied. 
deze woorden voor het eerst zijn gezongen, is niet nauwkeurig 

bepalen. Ze zijn toegeschreven aan Salomo, maar zowel de aard van 
Hebreeuws als hun gedachtenwereld duiden ongetwijfeld op een 
latere tijd, die hoogstens enkele eeuwen voor onze jaartelling lag. 

hoeverre het geheel aan latere bewerkingen is onderworpen, laat staan 
uit welke losse onderdelen het mogelijkerwijze is gecomponeerd, valt 

aan te geven. Het is raadzaam, zich vooral hier niet aan over
analyseer-lust te buiten te gaan. De onderlinge samenhang is wel 

overal duidt;lijk, maar dat lag waarschijnlijk aan de schrijver en aan 
verwarrende levenservaring; ànsamenhangend, zoals sommigen be

is het boekje allerminst. De schrijver polemiseert kennelijk met 
in zijn ogen oppervlakkige levenswijsheid van zijn dagen en 

daar nu en dan uit. Zijn woorden zijn dan ook meer voor het oor 
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dan voor het oog bestemd; men 
zameling van levensliedjes gezongen willen denken. men 
bijbelboek een 'boodschap' zoeken, dan allereerst deze, dat een 
waan bevrijde, 'jenseits von Gut und Böse' gekomen 
baar evenals de liefde van het Hooglied een Gode w~lgevallige is. 
Het is dan ook minder vreemd dan het schijnt, dat .Luther een verwant-, 
schap tussen Koheleth en .... de Bergrede kon ontdekken. 
In de synagoge leest men Koheleth op 'Soekkoth', het feest waarop 
men de woestijntocht van Egypte naar Kanaän en de ondoorgrondelijke 
bewaring op die tocht gedenkt. Dan leeft men dagenlang opzettelijk in 
primitieve 'loofhutten', als vogelen des hemels, als de mussen op het 
dak. In de kleine versierde ruimte viert men met kinderen en 
het aardse leven, zoals het door Israël altijd in zijn heerlijkheid en hache;.. 
lijkheid van de hand in de tand is geleefd. Dat dit alleen maar in 
sombere levenslied juist in de liturgie van dit vrolijke feest en vervolgens 
in de canon van de Bijbel terecht kwam is één der verrassendste 
beschikkingen, die Koheleth na zijn dood konden overkomen. 
evenals het Hooglied bleek het voor de mensheid gezongen. 

Wat onze vertaling en bewerking betreft-wij hebben, behalve verschil'"' 
lende oudere en nieuwere vertalingen, allereerst telkens de grondtekst 
geraadpleegd. In dit verband vermelden wij dankbaar de philologi~he 
adviezen van Rabbijn J. Soetendorp. Noch een volledige, noch 
zo letterlijk mogelijke vertaling lag in onze bedoeling. Wij wilden geen 
Bijbelvertalers zijn, maar trachtten enige onvergankelijke fragmenten. 
van oud-Israëlitische poëzie aan hedendaagse lezers nabij te brengen. Daar-, 
om meenden wij ons een aantal vrijheden te mogen veroorloven: 
sommige regels of passages lieten wij weg en soms verwijderden wij ons 
op enige afstand van de letterlijke bewoordingen en volgorde der He"" 
breeuwse volzinnen. Desondanks zijn wij van mening, dat onze weergave 
hier en daar zelfs getrouwer mag heten dan een wat schoolsere, zoals 
men die bij voorbeeld in de nieuwe Bijbelvertaling kan vinden. 

JAN WIT 
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Proloog 

Laat hij mij kussen, laat hij mij bedwelmen 
met de liefkozingen van zijn lippen. 
Ja, zijn liefde is zoeter dan wijn. 

Hoe geurt het rondom je van reukwerk; 
je naam waait ons aan als parfum. 
Neem mij mee, neem mij toch met je mee. 
Laten wij samen vlug er van door gaan. 

De koning heeft mij gebracht 
in zijn eigen vertrekken, 
binnen in zijn paleis. 
Daar zullen wij samen vrolijk zijn, 
dronken worden van louter strelen. 

Wel ben ik bruin gebrand, 
Jeruzalems dochters, maar mooi 
als donkere herderstenten, 
als de gordijnen van Salomo. 
Kijk mij maar niet laatdunkend aan, 
omdat ik bruin ben, verbrand door de zon. 
Mijn broeders waren hard tegen mij. 
Zij lieten mij hun wijngaard bewaken. 
Mijn eigen wijngaard heb ik verwaarloosd. 

Zeg mij, mijn zielsbeminde, 
waar je je kudde weidt, 
waar je ze 's middags laat rusten. 
Waarom zou ik gaan zwerven 
bij de kudden van andere herders? 
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Weet je dat niet, jij· schoonste 
onder de vrouwen? Volg 
de sporen van het kleinvee dan maar, 
weid je geitjes waar herders legeren. 

Eerste dialoog van bruidegom en bruid 

Mijn meisje, ik wil je vergelijken 
bij een span aan Pharao's wagen. 
Hoe mooi steekt de blos van je wangen 
af tegen 't metaal der hangers, 
de blankheid van je hals 
tegen de kralen der snoeren. 

Mijn geliefde, je bent een bundeltje mirre 
dat altijd tussen mijn borsten rust 
en geurt als een tros hennabloemen 
uit de tuinen van Engedi. 

Wat ben je mooi, mijn meisje, 
wat ben je mooi. Je ogen zijn duiven. 

Wat ben je mooi en lief, mijn geliefde, 
ons rustbed is helemaal groen, 
het cypressenwoud is ons slaapvertrek; 
wij wonen in 't cederbomenhuis. 
En ik ben een roos van Saron. 

Een lelie onder de distels, dat is 
mijn meisje onder haar leeftijdgenoten. 

Een appelboom onder de bomen van 't woud, 
dat is mijn geliefde onder de mannen. 
Niets doe ik liever dan in zijn schaduw 
de zoetheid van zijn vruchten genieten. 
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Hij heeft mij binnen gebracht in het huis 
van de wijn en als een banier ontplooide 
hij zijn liefde boven mijn hoofd. 

Zijn linker hand is onder mijn hoofd 
en zijn rechter arm omhelst mij. 
Jeruzalems dochters, ik bezweer U 
bij de gazellen en dartele hinden: 
Prikkelt de lief de niet, 
wekt haar niet op voor het tijd is. 
Zij moet uit zichzelf ontwaken. 
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Proloog 

Hoor, mijn geliefde, kijk, daar komt hij, 
hij springt over de bergen, 
hij huppelt over de heuvels, 
als een gazel of een hertejong. 
Daar staat hij al voor ons huis, 
kijkt door de ramen, gluurt door de tralies. 

Tweede dialoog van bruidegom en bruid 

Kom nu, mijn meisje, mijn schone, ga mee! 
Want de winterregen is voorbij, 
het veld is bezaaid met bloemen. 
Nu is het weer tijd om te zingen. 
De roep van de tortel weerklinkt in ons land. 
De vijgeboom heeft al kleine vruchtjes 

en de bloesem van de wingerd geurt: 
Kom nu, mijn meisje, mijn schone, ga mee! 
Mijn duif die zich verschuilt in een spleet 
van de rotsen, in een hol in de bergwand, 
laat je gezicht toch eens zien 
en laat me je stem eens horen. 

Vangt ons de vossen, de kleine vossen 
die de wijngaard vernielen willen, 
want onze wijngaard staat in bloei. 
Mijn lief is van mij en ik ben van hem 
die onder de leliën weidt. 

Kom mijn geliefde en speel 
als een snelle gazel, als een hertejong 
op de welriekende bergen. 

6 



's Nachts op mijn legerstede: 
ik zocht mijn zielsbeminde. 
Ik zocht, maar ik vond hem niet. 
Laat ik opstaan en de stad ingaan, 
rondlopen op straten en pleinen 
op zoek naar mijn zielsbeminde. 
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. 
Zo troffen mij de wachters 
op hun rondgang door de stad. 
'Hebt gij mijn zielsbeminde gezien?' 
Nauwelijks was ik verder gegaan 
of ik vond mijn zielsbeminde. 
Ik greep hem vast en liet niet meer los, 
tot ik hem in mijn moeders huis 
had gebracht in de kamer van haar 
die mij het levenslicht schonk. 

Epiloog van het tweede deel 

Ik bezweer U, Jeruzalems dochters, 
bij de gazellen en dartele hinden: 
Prikkelt de lief de niet, 
wekt haar niet op voor het tijd is. 
Zij moet uit zichzelf ontwaken. 
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De bruidsstoet 
[ koren van meisjes en vrouwen in wisselzang] 

Wat komt daar aan uit de steppe? 
Zuilen van rook, zuilen van reukwerk, 
myrre en alle welriekende kruiden! 

Dat is de draagstoel van Salomo, 
zestig helden er rondom heen, 
uit Israels keurbenden uitgelezen, 
allen strijdbare mannen, 
zwaar gewapend, het zwaard aan de heup 
om de schrik van de nacht te weren. 

Een draagstoel, een praalbed liet Salomo maken 
van Libanonhout, de stijlen van zilver, 
de leuning van goud, het rustbed van purper, 
gecapitonneerd met de liefde van 
alle meisjes van Jeruzalem. 
Jeruzalems dochters, naar buiten, 
meisjes van Sion, komt kijken! 
Daar komt koning Salomo aan 
met de krans op zijn hoofd waarmede zijn moeder 
hem kroonde op zijn bruiloftsdag, 
op de dag van de vreugde zijns harten. 
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Prijsgezang op de bruid 

Wat ben je verrukkelijk mooi, mijn meisje! 
Je ogen, achter je sluier, zijn duiven. 
Als een kudde geiten van Gileads top 
zo golven je haren omlaag. 
Je tanden zijn wit als schapen 
die na het scheren gewassen zijn, 
tweelingen allemaal. 
Hoe mooi is je mond, zijn je purperen lippen. 
Als het vruchtvlees van granaatappels glanzen 
je wangen door je sluier heen. 
Je hals rijst op als de toren van David, 
een toren gesierd met kantelen; 
wel duizend schilden hangen eraan, 
schilden van strijdbare helden. 
Je borsten zijn als twee welpen, 
tweelingen van een gazel 
die tussen de leliën weiden. 
Ik wil gaan naar de myrreberg, 
mij begeven naar de wierookheuvel. 
Ja, je bent mooi van top tot teen, 
mijn meisje, niets blijft mij te wensen over. 
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Dialoog van bruidegom en bruid 

Kom bij mij van de Libanon, bruid, 
kom bij mij van de woeste bergen 
waar in hun holen de leeuwen huizen, 
waar langs de helling de panters loeren. 

Je hebt mijn hart gestolen, 
mijn zuster o bruid, gevangen 
met de werphengel van je blikken, 
geboeid met een snoer van je hals. 

Hoe schoon is je minnespel, 
mijn zuster o bruid, hoeveel zoeter 
zijn je liefkozingen dan wijn. 
De geur van je haren is lieflijker 
dan alle welriekende kruiden. 
Je lippen, o bruid, zijn honingraten, 
honing en melk is onder je tong, 
als Libanons wouden geuren je kleren. 

Mijn zuster o bruid, je bent 
een rondom-ommuurde hof, 
je bent een gesloten wel, 
een verzegelde fontein. 
0 paradijs van granaatappelbomen 
geurende stengels, bloeiende twijgen, 
wierook, myrre en aloë. 
0 fontein der hoven, 
bron van levende wateren 
die uit Libanon vloeien. 
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op, steek op, o gij noordenwind! 
Waai door mijn hof, schud zijn gewassen, 
laat sappen vloeien, geuren zweven. 
0 dat mijn geliefde nu kwam naar zijn hof 
en plukte en at van de kost'lijke vruchten! 

Ik kom in mijn hof, mijn zuster o bruid, 
ik pluk er mijn geurige kruiden. 
Ik eet er de honing, vers uit de raat, 
ik bedrink er mij aan wijn en melk. 

Eet, vrienden, en drinkt 
drinkt tot de roes U bevangt, 
gij die ons dierbaar zijt! 

Droom van de bruid 

Ik sliep, maar mijn hart was wakker. 
Hoor, mijn geliefde, hij klopt aan de deur! 
Doe open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duif, 
mijn volmaakte, mijn hoofd is nat van de dauw, 
mijn lokken druipen van de nevel. 

Ik heb mijn kleren al uitgetrokken. 
Hoe trek ik ze nu weer aan? 
Ik heb mijn voeten al gewassen. 
Hoe maak ik ze nu weer vuil? 

Mijn geliefde stak rijn hand 
door de opening naast de deur. 
Ik raakte geheel in verwarring, 
rijn woorden hadden mijn hart vervoerd. 
Ik stond op om hem open te doen. 
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vloeide er myrre over mijn hand, 
dropen mijn vingers van geurige olie. 

Ik deed mijn geliefde open. 
Maar hij was er niet meer. Hij was verder gegaan. 
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. 
Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. 
Zo troffen mij de wachters aan 
op hun ronde door de stad. 
Zij sloegen mij tot bloedens toe, 
zij rukten mij mijn sluier af, 
de wachters die de muren bewaken. 

Bruid en Koor 

Ik bezweer u, Jeruzalems dochters, 
wanneer gij mijn geliefde vindt, 
wat zult gij hem van mij zeggen? ... 
Dat ik bezwijk van lief de. 

Wat is uw geliefde meer dan een ander, 
schoonste onder de vrouwen, 
wat is uw geliefde meer dan een ander, 
dat ge ons zo bezworen hebt? 

Prijsgezang op de bruidegom 

Mijn geliefde is blank en blozend, 
onder tienduizenden blinkt hij uit. 
Zijn voorhoofd lijkt wel zuiver goud. 
Zijn krullende lokken zijn ravenzwart. 
Zijn ogen zijn duiven, in melk gebaad, 
zijn wangen bedden vol specerijen, 
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armen zijn goud met safieren bezet .. 
Zijn lichaam glanst als ivoor, 
bedekt met lapis lazula. 
Zijn benen rusten als marmeren zuilen 
op bassementen van zuiver goud. 
Geweldig is hij als de Libanon, 
rijzig als een cederboom. 
Zijn gehemelte is louter zoetheid. 
Ja, alles aan hem is liefelijk. 
Zo is mijn geliefde, zo is 
mijn vriend, Jeruzalems dochters. 

Bruid en Koor 

Waar is uw geliefde heen gegaan, 
schoonste onder de vrouwen, zeg ons, 
waar is uw geliefde heen gegaan? 
Dat wij hem met u zoeken. 

Mijn geliefde is naar zijn hof gegaan, 
naar de bedden vol welriekende kruiden, 
om zich in mijn tuin te vermeien 
en er leliën te plukken. 
Ik ben van mijn geliefde en hij is van mij, 
mijn geliefde die onder leliën weidt. 

Prijsgezang op de bruid 

Mooi ben je, mijn meisje, als Tirsa, 
prachtig als Jeruzalem, 
geducht als een leger met vliegende vaandels. 
Kijk mij niet aan, want je ogen 
brengen mij helemaal in verwarring. 
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bijvrouwen zijn er wel tachtig 
en jonge meisjes zonder tal; 
maar mijn duif, mijn volmaakte is enig. 
Zij was al de lieveling van haar moeder, 
onvergelijkbaar voor haar 
die haar het levenslicht schonk. 
De vrouwen die haar ontmoeten 
zeggen: 'Hoe gelukkig is zij', 
de hele harem zingt haar lof. 

Wie rijst daar op als het morgenrood, 
blank als de maan, goud als de zon, 
geducht als legers met vliegende vaandels? 

Dans lied [ bruid en koor J 

Draai om, draai om, Sullamieth, 
draai om, draai om, wij willen u zien. 

Wat wilt ge de Sullamieth bekijken, 
de reidans, de legerdans, gaat het daarom? 

Hoe schoon zijn uw schreden in de sandalen, 
vorstendochter, uw wiegende heupen 
zijn edelsmeedwerk uit meesterhand. 
Uw navel is een rond bekken. 
Daar moge de wijn nooit aan ontbreken. 
Uw buik is een goudgele korenschelf, 
door leliën omrankt. 
Uw borsten zijn twee welpen, 
tweelingen van een gazel. 
Uw hals rijst als een ivoren toren. 
Uw ogen zijn helder als vijvers. 
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Damascus uitziet. 
Uw hoofd steekt op als de Karmel. 
Uw lokken zijn purperen strengen 
waarin een koning gevangen is. 
Wat zijt gij schoon, wat zijt gij bekoorlijk, 
gij die bemind wordt, gij die begeerd wordt. 

Dialoog van bruidegom en bruid 

Je slanke gestalte is als een palmboom, 
je horsten zijn als dadeltrossen. 
Hoe graag zou ik de palmboom beklimmen 
en zijn trossen grijpen, ja, laten je horsten 
mij trossen vol rijpe druiven zijn. 
Laat je adem mij zijn als appelgeur, 
je gehemelte als kost'lijke wijn. 

Mijn geliefde gaat er recht op af. 
Hij maakt de liefde wakker 
die sluimerde op mijn lippen. 
Kom mee, mijn geliefde, naar het vrije veld, 
overnachten tussen de hennabloemen 
om vroeg in de wijngaarden wakker te worden 
en te zien of de wingerd al uitloopt, 
of de granaatappels bloeien. 
Daar zal ik je mijil liefde geven. 

Liefdesappels verspreiden hun geur, 
kost'lijke vruchten boven de deur, 
verse en oude, die heb ik bewaard 
om ze aan jou te geven, mijn liefste. 
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Was je mijn UL'-''-U''-'L 

gezoogd aan dezelfde borsten als ik, 
dan kon ikje kussen midden op straat 
zonder dat iemand er aanstoot aan nam. 
Ik zou je leiden bij de hand 
en brengen in mijn moeders huis. 
Daar zou ik je het liefdesspel leren. 

Epiloog 

Zijn linkerarm is onder mijn hoofd 
en zijn rechterarm omhelst mij. 
Jeruzalems dochters, heb ik u 
niet plechtig bezworen? Waarom 
wilt gij de liefde toch prikkelen, 
haar wekken voor het haar tijd is? 
Zij moet uit zich zelf ontwaken. 
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Op weg naar huis 

Wie komt daar aan uit de steppe, 
leunende op haar geliefde? 

Ik heb je onder de appelboom 
gewekt, daar waar je moeder 
je eens het levenslicht schonk, 
waar je moeder in barensweeën lag. 

Leg mij als een zegel aan je hart, 
als een zegel aan je arm; 

want sterk als de dood is de liefde, 
de hartstocht hard als het gra( 
Zij laait op als een uitslaande brand, 
zij flitst als de vlammende schichten van God. 
Geen watervloed kan de liefde blussen, 
geen overstroming haar verzwelgen. 
Al bood iemand al zijn have en goed 
voor liefde, smalend wees men hem a( 

De broers en de bruid 

Wij hebben een klein zusje 
dat nog geen borsten heeft. 
Wat zullen wij met ons zusje doen, 
als de mannen om haar gaan vrijen? 

Is zij een muur, dan versieren wij die 
met zilveren kantelen. 
Is zij een deur, dan wordt die gegrendeld 
met een sluitboom van cederhout. 
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lk wàs een muur 
torens! Toen werd ik in zijn ogen 
als een die de vesting overgeeft. 

Bruidegom en bruid 

Jij die vertoeft in de tuinen, 
vrienden luisteren naar je stem, 
laat mij haar horen. 

Voort nu, mijn geliefde en speel 
als een gazel, als een hertejong 
op de welriekende bergen. 
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Zoon van David 
Koning in Jeruzalem 









Wat houdt een mens over van al zijn getob, 
van al zijn zwoegen onder de zon? 

Er gaat een geslacht, er komt een geslacht, 
maar de aarde blijft aldoor staan. 

Op gaat de zon en onder gaat de zon, 
en daarheen, waar zij weer moet opgaan, 
daarheen is zij ademloos onderweg. 

Uit het Zuiden waait, naar het Noorden draait, 
krimpt en ruimt de wind; 
maar hoe hij zich wendt of keert, 
hij komt altijd terug, de wind. 

Alle stromen gaan naar de zee, 
maar de zee 

wordt nooit of te nimmer vol. 
Toch dragen de stromen hun water 
de eeuwen door naar de zee. 

Al de dingen hebben rust noch duur, 
in woorden kan niemand het vangen, 
de honger der ogen wordt niet gestild, 
de dorst van de oren wordt niet gelest. 

Wat er geweest is zal er zijn, 
en wat <;r gedaan is zal men weer doen. 
Niets is nieuw onder de zon. 
Ze zéggen wel: kijk, daar heb je wat nieuws, 
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geraakt en wat nu nog op handen is 
zal voor de nog verre geslachten 
eenmaal spoorloos verdwenen zijn. 

Ik, Koheleth, 
was koning over Israël in Jeruzalem. 
Ik spande mij in 
om na te speuren en te doorgronden met wijsheid 
al wat er onder de zon geschiedt, 
de moeizame bezigheid, die God aan de kinderen der 

[n1ensen 
gegeven heeft om er zich mee te kwellen. 
Ik heb al de werken gezien, 
die gedaan worden onder de zon, 
en zie, alles was damp, 
weiden van wind. 
Wat krom is, maakt niemand meer recht. 
Wat weg is, vult niemand meer aan. 

Ik zei bij mijzelf: 
daar heb ik nu wijsheid verzameld, meer dan allen 
die voor mij te Jeruzalem waren. 
Mijn hart deed wijsheid en kennis te over op, 
ik spande mij in om de weg te vinden 
in zin en onzin en zinneloosheid, 
en nu weet ik: 
ook dat is weiden van wind, 
want in veel wijsheid ligt veel verdriet. 
Hoe dieper inzicht, hoe groter smart. 

Ik zei bij mijzelf: 
Vooruit, ik wil het met de vrolijkheid proberen, 
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Maar zie, ook dat was een slag in de lucht. 
Van het lachen zei ik: het is waanzin! 
Van de vrolijkheid: wat haalt het uit? 

Ik zei bij mijzelf: 
ik dompel mijn lichaam in de wijn, 
maar mijn geest houdt met wijsheid het stuur, 
en ik hanteer de lichtzinnigheid om te zien 
wat voor de kinderen der mensen het best is 
in de korte spanne tijds van hun leven. 

Ik handelde in grote stijl: 
bouwde huizen, plantte wijngaarden 
legde tuinen en lustoorden aan 
plantte vruchtbomen van iedere soort 
groef vijvers om te bevloeien 
een bos met uitbottend geboomte. 
Ik kocht slaven en slavinnen; 
er werden er ook in mijn huis geboren. 
Ik kocht runderen en schapen, en bezat meer dan 

[allen 
die voor mij koning te Jeruzalem waren. 
Ik vergaarde mij schatten van zilver en goud, 
kostbaarheden uit aller heren landen. 
Ik omringde mij met zangers en zangeressen 
en de wellust van de kinderen der mensen: 
harem vrouwen in groten getale! 

Zo werd ik groter en rijker dan allen 
die voor mij koning te Jeruzalem waren. 
Daarbij vergat ik de wijsheid niet, 
al ontzegde ik mijn ogen niets, dat ze wensten 
en weerhield ik mijn hart van geen enkele lust. 

23 



Dat was er dan ook de beloning voor. 

Maar toen ik terugzag op al het werk, 
dat mijn handen hadden verricht; 
al de arbeid die ik had volbracht 
om mijn levensplan te volvoeren; 
toen zag ik het alles verdampen: 
het was maar weiden van wind, 
waardeloos onder de zon! 

Toch ging ik er wéér toe over om 
tegelijk te genieten van wijsheid en dwaasheid, 
want wat baat een mens het berouw 
over gedane zaken? 
Ik wist wel: 'een wijze gaat boven een dwaas 
zoals licht boven duisternis gaat; 
een wijze heeft ogen in zijn hoofd 
een dwaas loopt rond in het donker'. 
Maar ik wist evenzeer, dat enerlei lot 
allen treft en ik zei bij mijzelf: 
als dan toch wat een dwaas treft ook mij treft 
waar ben ik dan wijs voor geworden? 

Ik zei bij mijzelf: 
wéér een luchtspiegeling! 
Immers alle herinnering vervliegt 
aan een wijze zo goed als een dwaas; 
Want in de komende dagen 
zijn ze alles al lang vergeten! 
Hoe sterft dus een wijze? Net als een dwaas! 
En ik haatte het leven. 
Want al wat gedaan wordt onder de zon 
scheen mij zinloos, alles voor niets, 
weiden van wind, 
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werk, waarvoor ik mij 
heb uitgesloofd onder de zon, 
dat ik laten moet aan wie na mij komt 
en wie weet of die wijs is of dwaas? 
En die moet dan macht hebben over hetgeen 
waarvoor ik al die moeite deed 
en mijn verstand heb gebruikt onder de zon! 

En ik nam mij voor, 
om mijn hart te bevrijden van iedere waan 
over al mijn arbeid onder de zon. 
Want daar is nu een man, en die tobt zich af 
met wijsheid en practisch verstand, 
en - hij moet alles aan een ander vermaken, 
die er geen hand voor heeft uitgestoken! 
Een bodemloos vat, een groot kwaad! 
Waar doet men toch al die moeite voor? 
Waarvoor al die plannen onder de zon? 
Men lijdt alle dagen pijn en verdriet 
en het hart vindt des nachts zelfs geen rust 
en dan is het ook nog voor niets! 

Het is voor een mens het beste, 
te eten, te drinken en vrolijk te zijn 
bij al zijn gezwoeg. Maar ik zie ook in, 
dat dat komt uit de hand van God. 
Want wie kon eten, wie beter genieten dan ik? 
Aan Zijn gunsteling geeft Hij 
wijsheid en inzicht en vrolijkheid; 
maar als iemand Hem niet behaagt 
dan laat Hij die mens vergaren, bijeenbrengen, 
om het na te laten aan iemand, 
in wie Hij een behagen heeft. 
Ook dat is dus damp, weiden van wind! 
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tijd. 
een tijd voor elk voornemen. onder de hemel: 
een tijd van baren en een tijd van sterven, 
een tijd van planten en een tijd van uitr~en, 
een tijd van doden en een tijd van genezen, 
een tijd van breken en een tijd van bouwen, 
een tijd van wenen en een tijd van lachen, 
een tijd van rouwen en een tijd van dansen, 
een tijd van gemeenschap en een tijd van onthouding, 
een tijd van omarming en een tijd van afkeer, 
een tijd van zoeken en een tijd van verliezen, 
een tijd van bewaren en een tijd van verspillen, 
een tijd van scheuren en een tijd van toenaaien, 
een tijd van zwijgen en een tijd van spreken, 
een tijd van beminnen en een tijd van haten, 
een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 
Waarvoor maakt een slover zich dan zo druk? 

Ik zag de bezigheid die God heeft gegeven 
aan de kinderen der mensen om er zich mee te 

[kwellen. 
Ieder ding stelt Hij vast te rechter tijd, 
maar Hij gaf in hun harten het verlangen naar de 

[verte, 
en toch krijgt een mens niets te zien 
van het werk, dat God doet van het begin tot het 

[einde. 
Zo leerde ik inzien, dat er niets beter is 
dan vrolijk te zijn en te genieten in zijn leven. 
Ja, als een mens eet en drinkt 
en vreugde smaakt in zijn arbeid, 
dan is het een Godsgeschenk. 
Ik weet, dat wat God doet voor altijd is; 
daar kan men niet bij doen, niet af doen. 
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vastgesteld, 
dat men voor Zijn aangezicht zou vrezen. 
Wat er geweest is, is er reeds lang. 
En wat er eens zijn zal was er al eerder. 
En God zoekt telkens opnieuw terµg 
wat reeds lang was verwaaid. 

Toen zag ik onder de zon de plaats 
van de rechtspraak, en daar was het onrecht. 
Op de plaats, waar men recht zou verwachten, 
daar heerste het onrecht! 
Ik dacht na over de schone woorden: 
'De rechtvaardige en 'de onrechtvaardige 
zal God eenmaal richten, 
want er is een vaste tijd gesteld 
voor iedere zaak, voor iedere daad', 
jawel: 'ginds'. 

En ik zei bij mijzelf van de kinderen der mensen: 
God heeft ze getoetst en heeft laten zien 
dat ze niet anders zijn dan de dieren. 
Want het lot van de kinderen der mensen 
en het lot van de dieren is enerlei. 
Zoals de een sterft zo sterft de ander. 
Zij hebben allen dezelfde adem 
en een mens heeft niets voor boven een dier. 
Want alles is damp, en alles gaat 
naar dezelfde plaats - het komt alles uit stof 
en alles keert weer terug tot stof. 
Wie stelt vast, dat de adem der mensen 

[ omhoog gaat 
en de adem der dieren omlaag in de aarde? 
Zo leerde ik inzien, dat er niets beter is 
dan dat een mens geniet van zijn werken, 

27 



Nog eens zag ik al de daden van verdrukkiµg, 
die er bedreven worden onder de zon. 
Daar waren ze, de tranen van de verdrukten, 
en ze hadden geen vertrooster. 
En in de handen van hun verdrukkers was de macht, 
maar zij hadden geen vertrooster. 
Daarom prees ik luide de doden, 
die al lang gestorven zijn, 
boven de levenden, die nog altijd in leven zijn. 
En nog beter dan die beiden 
is de mens, die nog niet is geboren, 
die nog niet heeft gezien de gemeenheid, 
die gepleegd wordt onder de zon! 

Ik leerde inzien, dat alle gezwoeg 
en alle bekwaamheid niets is 
dan afgunst van de een op de ander. 
Pure waan, weiden van wind! 
'Een dwaas kruist zijn armen en richt zich te gronde'. 
Ja zeker, maar beter om rustig een handvol 
dan twee volle vuisten te krijgen 
met zwoegen en weiden van wind! 

Weer zag ik iets nutteloos onder de zon: 
Een vrijgezel, met niemand naast zich, 
geen zoon, geen broer, en toch houdt hij niet op 
te zwoegen; zijn ogen krijgen niet genoeg 
van te kijken hoeveel hij al heeft. 
Denkt hij nooit: 'Voor wie sloof ik mij uit 
en ontzeg ik mijn ziel al het goede'? 
Wat een lege, een kwalijke zaak! 
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zij goed met hun zwoegen'. 
Ge bedoelt: als de een komt te vallen 
zet de ander hem weer op zijn benen, 
maar wee wie alleen komt te vallen, 
want wie helpt hem weer op de been? 
En: twee, die bij elkaar slapen 
worden ook samen wel warm, 
maar waarmee verwarmt zich één alleen? 
En: als iemand er een overweldigt, 
kunnen twee het tegen hem houden, 
En: een driestrengs koord 
trekt men zeker niet dadelijk stuk ... 

'Beter een jongen, die arm is maar wijs, 
dan een koning, die oud is maar dwaas, 
die niet meer op zichzelf weet te passen; 
die jongen kwam uit de cel op de troon, 
hoewel hij arm in zijn rijk was geboren!' 
Ja, ik heb het gezien: 
allen, die leven onder de zon 
liepen achter die jongen aan, 
die de plaats van zijn voorgangers innam. 
Maar eindeloos velen leefden er vóór hem! 
En voor wie na die jongen leven 
is al lang het mooie er af! 
Ook dat is damp! 
Weiden van wind! 

Loop niet te hard naar de tempel! 
Horen is beter dan offers van dwazen, 
die voor kwaad doen alleen maar te dom zijn! 
Wees niet te snel met uw mond 
en laat uw hart zich niet haasten 
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om e~n gelofte aan God te 
Want God is in de hemel 
en gij zijt op de aarde. 
Wees daarom zuinig met woorden. 
Want zoals een droom de gebeurtenissen 
zo rijgt een dwaas de woorden aaneen. 

Maar als gij uw woord hebt gegeven aan God, 
dàn moet ge u haasten - om het te houden! 
Want Hij houdt niet van zotteklap: 
Wat gij belooft moet ge betalen! 
Ge kunt beter helemaal niets beloven 
dan beloven en niet betalen. 
Haal u met uw mond geen straf op de hals; 
Gij kunt tot de tempelbode niet zeggen: 
'Het was toch maar een vergissing!'. 
Moet God zich zo ergeren aan uw stemgeluid, 
dat Hij het werk van uw handen vernielt? 
IJdele dromen en vroompraterij bij de vleet! 
Houdt liever God in ere. 

Geen wonder, dat de kleine man wordt onderdrukt 
en het recht in de staat wordt verkracht! 
De staat hangt van hogen en nog hogeren aan 

[elkaar. 
En toch gaat het om het boerenland! 
Zelfs de koning moet het er van hebben. 

Een geldwolf heeft nooit geld genoeg 
en menige rijkaard niets aan zijn rente! 
Ook dat weer voor niets: want hoe meer kapitaal 
des te meer die ervan moeten eten! 
Wat heeft dus een eigenaar aan zijn bezit? 
Alleen dat hij meer heeft om naar te kijken! 
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van een werkman, 
of hij weinig veel heeft gegeten, 
maar de volle maag van die rijkaard 
houdt hem de hele nacht uit de slaap! 

Een kwaad ding heb ik onder de zon 
gezien, dat mij ziek heeft gemaakt: 
een man, die spaarde voor zijn ongeluk! 
Door tegenslag ging zijn bezit verloren 
en toen kreeg hij ook nog een zoon, 
die hij niets meer in handen kon geven! 
Even naakt als diekwam uitdeschootvanzijnmoeder, 
even naakt als die kwam zal hij heengaan. 
Met lege handen na al zijn gezwoeg 
neemt hij niets met zich mee in zijn gra( 
Zo'n kwaad maakt mij ziek: dat hij gaat als hij kwam! 
Wat heeft hij aan zijn sloven voor wind? 
Altijd maar in de duisternis eten! 
En maar pijn, moeite, ergernis lijden! 

Daarom ben ik temeer tot het inzicht gekomen 
dat het goed is en schoon om te eten, te drinken, 
en te genieten voor al het gezwoeg 
waar een mens zich mee aftobt onder de zon 
in de weinige dagen, die God hem geeft. 
Want dat komt hem toe! En als dus een mens, 
aan wie God heeft gegeven vermogen en rijkdom, 
daarbij ook in staat is er van te genieten, 
en wat hem toekomt te krijgen: 
zich te verheugen met de vrucht van zijn arbeid, 
dan is het een Godsgeschenk. 
Hij denkt niet aan de kortheid van zijn leven, 
omdat God hem bezig houdt met de vreugde van 

[zijn hart. 



een k~raa1l. 

en een zware last voor de mensen is, 
dat God een man geeft vermogen en aanzien, 
en niets blijft hem te wensen over, 
maar Hij laat het hem zelf niet genieten! 
Een vreemde geniet ervan. 
Wat een vruchteloos en bitter leed! 
Ook al krijgt hij honderd kinderen 
en een leeftijd om jaloers op te zijn, 
en zelfs nog een goede begrafenis -
wanneer hij er niet van genieten kan, 
is een doodgeboren vrucht gelukkiger dan hij ! 
Zij komt in het ijle ter wereld, 
in het duister wordt zij ter aarde besteld, 
haar naam blijft in donker gehuld, 
zij ziet en kent ook de zon niet -
maar zij heeft meer geluk dan hij ! 
Ja, al leefde hij tweemaal duizend jaar, 
wanneer hij er geen vreugde aan beleeft ... 
gaat niet alles naar dezelfde plaats? 

'Beter te staan in een goede reuk 
dan een heerlijke geur te verspreiden'. 
Maar dan is de dag van de dood 
beter dan de geboortedag! 
Dan gaat men beter naar een huis van rouw 
dan naar een huis van feesten! 
Want dat is het einde van ieder mens, 
laat de levende het ter harte nemen!· 
Dan beter verdrietig te zijn dan te lachen, 
want het zien van verdriet doet het inzicht 

[groeien; 
het hart van wijzen is in het huis der 

[rouwklacht, 
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Men kan beter scheldwoorden horen van wijzen 
dan het loflied der dwazen. 
Want zoals dorens knetteren onder een ketel 
zo het gelach van dwazen: 
ze gaan beide op in rook! 

Knoeierij maakt zelfs een wijze tot dwaas 
en steekpenningen vertroebelen het inzicht. 
Beter het eind van een zaak dan het begin. 
Beter te mild dan te hoog van de toren! 
Laat u daarom niet dadelijk prikkelen' 
want ergernis hoort thuis in het hart van dwazen. 
Zeg niet: 'Wat is er nu weer gebeurd, 
het was vroeger toch alles veel beter'. 
Want dat is een onwijze bewering. 

Wijsheid gepaard aan fortuin is uitstekend, 
een voordeel voor hen, die de zon aanschouwen, 
want aan twee kanten is men gedekt, 
door de wijsheid en door het geld. 
Maar het voordeel der wijsheid is, 
dat wie haar bezit weet te leven! 
Let op het werk van God: 
Wie maakt recht wat Hij krom heeft gemaakt? 
Wees goed geluimd op de dag van de voorspoed, 
en bedenk op de kwade dag: de een naast de andere 
heeft God gemaakt, opdat een mens 
Zijn bedoeling niet zal ontdekken. 

Hoe vaak zag ik niet in mijn vluchtige dagen, 
dat een rechtvaardige te gronde gaat 
aan al zijn rechtvaardigheid, 
en een goddeloze blijft leven 
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Wees niet àl te rechtvaardig, niet àl te wijs! 
Waarom zoudt ge verbijsterd raken? 
Wees niet àl te slecht en wees geen dwaas! 
Waarom zoudt ge ontijdig sterven? 
Goed is het om het ene te doen 
en het andere niet na te laten. 
Wie God vreest doet in beide zijn plicht. 
Schenk geen aandacht aan al wat men zegt, 
anders hoort ge uw knecht u nog vloeken! 
Ge weet immers zelf veel te goed 
hoe vaak gij anderen hebt vervloekt. 

Ik heb in alles de wijsheid gezocht 
en gezegd: ik wil inzicht verwerven. 
Onbereikbaar bleef ze voor mij. 
Ongenaakbaar is alles, wat is, 
en diep, diep! Wie kan er bij ? 

Toch wilde ik wéér met heel mijn hart 
al kennend en speurend en zoekend naar wijsheid 
tot een slotsom komen en leren inzien, 
dat slechtheid dom is en dwaasheid waanzin. 
maar ik heb ervaren: 
bitterder dan de dood is de vrouw: een valkuil, 
haar hart is een net en haar handen zijn boeien. 

· Bij de gratie van God ontsnapt men aan haar, 
maar een zondaar valt in haar strikken. 

Zie, dat heb ik gevonden, zegt Koheleth, 
toen ik stap voor stap zocht naar een slotsom. 
Wat ik echter nog altijd vergeefs zoek is dit: 
al vond ik één man op de duizend nog wel, 
een vrouw bij zovele heb ik niet gevonden. 
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God maakte de mens: recht door zee, 
maar zij ~erzinnen altijd wat anders. 

Hoewel ik mij met heel mijn hart 
heb toegelegd op de wijsheid, 
en al het doen en laten op aarde bezag, -
want het is alsof men bij dag en bij nacht 
de slaap in zijn ogen heeft en niets ziet -
zag ik in, dat een mens niets ontdekt 
van Gods werk, dat gedaan wordt onder de zon. 
Want hoe een mens zich ook aftobt met zoeken, 
vinden zal hij het niet. 
Al zegt zelfs een wijze, dat hij het weet, 
vinden kan hij het niet. 

Dit alles heb ik mij ingeprent 
en hierover kwam ik tot klaarheid: 
de rechtvaardigen en de wijzen zijn 
mèt hun werken in de hand van God. 
Van liefde noch haat kan een mens zeker zijn 
zolang alles nog in het verschiet ligt. 
Alles is voor allen gelijk: 
Eén lot treft de rechtvàardige en de goddeloze; 
de goede en reine zo goed als de onreine; 
hem, die offert en hem, die niet offert; 
het gaat de goede zoals de zondaar; 
hem die zweert als wie bang is te zweren. 

Dat is het ergste van al wat geschiedt: 
dat éénzelfde lot allen treft 
en het hart van de kinderen der mensen vol boos

[heid is 
en er in hun hart hun leven lang dwaasheid is 
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Waar iemand nog onder de levenden .,,,., ..... ,,.,,. .. 1-

daar is er hoop! 
Beter een levende hond 
dan een dode leeuw! 
De levenden weten tenminste, 
dat ze eens zullen sterven. 
Maar de doden weten niets, 
ze hebben geen loon meer, 
hun gedachtenis is vergeten, 
hun liefde, hun haat, hun nijd 
vergingen reeds lang. 
En wat er ook onder de zon gebeurt 
zij hebben er part noch deel aan. 

Welaan, eet uw brood met vreugde 
drink uw wijn met een vrolijk hart. 
Uw werken behagen aan God reeds lang! 
Laat uw klederen altijd wit zijn 
en olie op uw hoofd niet ontbreken! 
geniet het leven met een vrouw, die ge liefhebt, 
iedere dag van het vluchtige leven, 
dat Hij u gaf onder de zon, 
al uw vluchtige dagen! 
Want dat komt u toe in het leven 
voor al het zwoegen, waarmee 
ge u aftobt onder de zon. 
Al wat uw hand vindt te doen, 
doe het met al uw kracht. 
Ge kunt niet werken of denken, 
ge kunt niet kennen of wijs zijn 
in het graf, waar ge heen gaat! 
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""'"tt,,tt de snelsten de wedloop, 
niet winnen de dappersten de oorlog. 
Zo is ook het brood niet steeds voor de wijzen 
of de rijkdom voor de verstandigen, 
of het aanzien voor de deskundigen. 
Tijd en toeval treft een ieder, 
en de mens weet niet wanneer. 
Zoals vissen worden gevangen 
in een verraderlijk net 
en vogels in een strik, 
zo worden de kinderen der mensen 
in het fatale uur gestrikt, 
als het plotseling op hen valt. 

Zoet is het licht en liefelijk 
voor de ogen de zon te zien. 
Een mens, die veel jaren leeft, 
moet zich daarin verheugen. 
Bedenk, dat er nog veel dagen 
van duisternis zullen zijn, 
en dat alles daarna vervliegt. 

Jongeling, geniet van uw jeugd, 
laat in uw jonge jaren 
uw hart vrolijk zijn. 
Ga, waar uw hart u trekt 
en uw ogen u noden. 
Weet, dat over dit alles 
God u oordelen zal! 

Weer het verdriet uit uw hart, 
houdt u de zorg van het lijf. 
Want de jeugd is kort van duur, 
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Ge moet ÜW '"~'"'"'""''" ~c;,_ic;iu.;c;u 

in de dagen van uw jeugd: 
straks komen· de kwade dagen, 
de jaren, waarvan ge zegt: 
'Ze smaken niet meer'. 

Donker wordt dan de zon, 
het licht, de maan en de sterren. 
Na de regen blijft het betrokken. 
Dan beven de wachters van het huis. 
De strijdbare mannen gaan gebogen. 
De maalsters houden op met hun werk, 
omdat er te weinig meer over zijn. 
Al maar donkerder wordt het voor 
de vrouwen, die door de vensters zien. 
Dicht gaan de deuren naar de straat. 
Zwakker wordt het geluid van de molen. 
Eén vogelstem al maakt een eind aan de slaap. 
Alle dochters van het lied zijn terneergeslagen. 
Iedere hoogte maakt bevreesd. 
Buiten op straat loeren angsten. 
De amandelboom staat wit in bloei. 
De sprinkhaan sleept zich moeizaam voort. 
Geen prikkel geeft meer baat. 

De mens gaat naar zijn eeuwig huis. 
De klagers gaan rond op de straten. 
Het zilveren koord wordt dan los gemaakt, 
de gouden lamp wordt verbroken. 
De kruik bij de bron valt dan in scherven, 
het rad bij de put breekt in stukken, 
het stof keert naar de aarde terug, 
naar de plaats waar het vandaan kwam; 



IJler dan ijl, zegt Kohelet;h, 
alles is damp. 
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Vertalingen van K .. H. 
Hooglied en Prediker. Deze ·bundel,. gêzet in 
voorjaar 1957 uit de letter Bembo, werd 
zevenendertigste deel van De Çeder uitgegeven dopi 
J. M. Meulenhoff te Amsterdam. 
De illustratie tegenover pagina 3 is een crayon
tekening van A. Maillol, die tegenover pagina 2r 
is een ets van Rembrandt. 
De reproductie van het omslag werd gemaakt van 
een pagina uit· een l\.1.achzor, een handschrift met 
gekleurde initialen uit het begin van de 13e eeuw 
van een gebedenéyclus voor de feestdagen, aanwezig 
in het Joods Historisch Museum te Amsterd&rn. 
Het bestuur van het Joods Historisch Museum ver::
leende zijn zeer gewaardeerde toestemming 
reproductie op het omslag van dit boek. 
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