
vleugels zweefde het beeld van de dood me 
voor ogen, dekte het uitzicht af op de altijd 
nieuwe wereld. Langzaam maar, verwijderde 
het zich en liet me, als door een floers, de 
bonte kleuren van het leven zien, bleek maar 
aangenaam. Ik zag weer zacht levende vormen 
bewegen. Voor het eerst kwam ik uit de 
ziekenkamer, nog ondersteund door mijn 
vrouwen. Toen kwam Lucretia aan vol blij 
leven en voerde je bij de hand mee. J i j was in 
het nieuwe leven de eerste, die me nieuw en 
onbekend tegemoet kwam. Toen hoopte ik veel 
voor jou en mij. 
Tasso Zo zoekt men in het uitgestrekte zand 
van de zee tevergeefs een parel, die verborgen 
rust in een stille schelp. Opgesloten. Wat een 
moment was dat voor me. Ik was van alle 
fantasie genezen, van elke neiging, van elke 
valse drang met een blik in jouw blik. Ik trok 
me beschaamd in mezelf terug. 
Prinses Mooie tijden begonnen toen. Als de 
hertog van Urbino onze zuster niet had 
weggehaald. 
Tasso Ik dacht toen vaak aan mezelf en wenste, 
dat ik iets voor je kon zijn. Weinig maar , maar 
iets. Niet met woorden, met de daad wilde ik 
het zijn. Je in het leven tonen hoe mijn hart 
zich in stilte aan jou had gewijd. Maa r het 
lukte me niet. Al te vaak deed ik bij vergissing 
wat je moest pijn doen, beledigde de man die j i j 
beschermde, verwarde onverstandig wat j i j 
wilde losmaken en voelde me altijd, op het 
ogenblik dat ik wilde naderen, ver en verder. 
Prinses Ik heb dat willen nooit miskend. Tasso. 
En ik weet hoe bezig je bent met jezelf te 
schaden. Na veel jaren kun je je nauwelijks in 
een vriend vinden. 
Tasso Berisp me. Maar zeg me dan : waar is de 
man, de vrouw met wie ik zoals met jou 
openhartig mag wagen te spreken ? 
Prinses Je zou vertrouwen moeten stellen in 
mijn broer. 
Tasso Die is mijn vorst en dus mijn heer. En ik 
voel de hele omvang van dat grote woord. 
Prinses En nu we Antonio terughebben, dat is 
zeker een nieuwe verstandige vriend voor je. 
Tasso Hoe leerrijk zou de omgang met hem 
zijn, nuttig zijn raad in duizend gevallen. Ik 
mag wel zeggen, hij bezit alles wat mij 
ontbreekt. Maar al bezit hij veel, geeft veel, aan 
zijn borst kan men nooit rusten. 
Prinses Men kan hem vertrouwen en dat is 
veel. Je moet van een man niet alles eisen en 
deze doet wat hij je belooft. Jullie moeten 
verbonden zijn. Ik vlei nie dat mooie werk in 
korte tijd te volbrengen. Alleen, verzet je niet 
zoals je gewoonlijk doet. Zo hebben we lang 
Leonore gehad, die fijn en sierlijk is, met wie je 
makkelijk kunt leven. Ook die heb je nooit 
willen benaderen zoals ze wenste. 
Tasso Ik heb je gehoorzaamd, anders had ik 
me in plaats van haar te naderen, van haar 
verwijderd. Hoe beminnelijk ze ook kan lijken, 
ik weet niet hoe het is, men voelt opzet en men 
is ontstemd. 

Prinses Op die weg zullen we wel nooit 
gezelschap vinden, Tasso. Dit pad verleidt ons 
om door eenzaam struikgewas, door stille dalen 
weg te trekken. Meer en meer raakt het gemoed 
ontwend en streeft ernaar, de gouden tijd, die 
het van buiten miste, in zijn binnenste weer op 
te bouwen. Al wil de poging niet erg lukken. 
Tasso Waar is de gouden tijd heen, waar elk 
hart tevergeefs naar verlangt ? Toen op de vrije 
aarde mensen zich als blije kudden in genot 
verspreidden. Toen een oeroude boom op bonte 
weide de herder en de herderin schaduw gaf en 
jonger struikgewas zijn fijne takken behaaglijk 
om vurige liefde vlocht. Waar helder en stil, op 
altijd rein zand, de tere stroom zacht een nymf 
omhelsde. Waar de opgejaagde slang zich 
onschadelijk verloor in het gras. Waar de koene 
faun, vlug door een dappere jongeling bestraft , 
ontvluchtte. Waar elke vogel in de vrije lucht 
en elk dier, door berg en dalen zwervend, tot 
de mens sp rak : 'toegelaten is wat bevalt'. 

Prinses Die gouden tijd, mijn vriend, waar de 
dichters ons mee vleien, was evenmin als hij is. 
En als hij ooit geweest is, was hij zeker zoals 
hij altijd weer kan worden voor ons. Nog 
treffen verwante harten elkaar en delen het 
genot van de mooie wereld. Alleen verandert 
een woord in de kenspreuk, mijn vriend, 
'toegelaten is wat past ' . Wij, het zachte, licht 
kwetsbare geslacht zouden onze gouden tijd 
vieren, als er mannen waren die een 
vrouwenhart konden waarderen, die wilden 
inzien wat een schat van trouw en liefde de 
boezem van een vrouw kan bewaren. Als de 
herinnering aan enig mooie uren levendig wilde 
blijven in jullie zielen. Als jullie blik, die anders 
doordringend is, kon dringen door de sluier, 
die ouderdom of ziekte over ons heen werpt. We 
zijn van geen mannenhart zeker, zo warm als 
het zich eens aan ons overgaf. Jullie wagen het 
voor de eeuwigheid te handelen, terwijl wij 
maar een enkel eng beperkt goed zouden willen 
bezitten op deze aarde en wensen dat het 
duurzaam voor ons was. Jullie streven naar 
verre dingen en dat streven moet heftig zijn. De 
schoonheid, die jullie toch alleen schijnen te 
eren. is vergankelijk. Wat overblijft windt niet 
meer op en wat niet opwindt is dood. 
Tasso Ik heb al vaak gehoord, en ik heb het 
deze dagen weer gehoord en als ik het niet had 
gehoord, dan kon ik het denken. Edele vorsten 
dingen naar je hand. Je zult ons verlaten, het is 
natuurlijk. Maar hoe we hel moeten dragen 
weet ik niet. 

Prinses Wees onbezorgd. Ik zou bijna willen 
zeggen, voor altijd. Ik weet geen verhouding die 
me lokt. Ik ben hier graag en wil hier graag 
blijven. 
Tasso O leer me het mogelijke doen. Al mijn 
dagen zijn aan jou gewijd. Als mijn hart 
openvouwt om jou te prijzen of te danken, voel 
ik pas het zuiverste geluk dat mensen kunnen 
voelen. Het goddelijkste heb ik alleen in jou 
gevoeld. Je hebt me vaak verdragen, goddelijke, 
en als de zon droogde je blik de dauw van mijn 
oogleden. 
Prinses Dat de vrouwen je op zijn 
vriendenlijkst behandelen is heel billijk. Je 
gedicht verheerlijkt ze op veel manieren. Zacht 
ol' dapper, je stelt ze beminnelijk en edel voor. 
Tasso Er zweeft me geen onbestemd, 
onstoffelijk beeld voor ogen, dat de ziel 
overschitterend zou naderen, zich dan weer 
onttrekken. Met mijn eigen ogen heb ik het 
gezien. Het zijn geen schaduwen, die de waan 
opwekt. Ik weet het, ze zijn eeuwig want ze 
bestaan. Wat in mijn lied ook weerklinkt, ik 
ben alles maar schuldig aan een. Een. 
Prinses We luisteren en we denken te verstaan. 
Tasso Wat een hemel maak je voor me open, 
vorstin. Als die glans me niet blind maakt. 
Prinses Niet verder, Tasso. 

2.2 

Tasso Een blindgeborene mag zich hel licht en 
de kleuren voorstellen zoals hij wil, als de 
nieuwe dag hem verschijnt, krijgt die een 
nieuwe zin. Is het je toegelaten je ogen op te 
s laan? Durf je rondki jken? Hebben deze zuilen 
gehoord wat ze zei? Wat een rijk gaat voor 
mijn ogen open. Hoe kostbaar wordt de vurige 
wens beloond. Ik ben van haar. Mijn hart 
bewaarde elke schat voor haar. Ja , vraag wat je 
wil want ik ben van jou. Overhaastige ! 
Waarom heeft je mond niet verborgen wat je 
voelde? Ik moet ontberen. Ik moet me matig 
tonen en zo verdienen dat je me vertrouwt. Wat 
heb ik ooit gedaan dat ze mij kon kiezen? Wat 
moet ik doen om haar waardig te zi jn? Ze kon 
je vertrouwen en daardoor ben jij het. Kijk 
vrolijk. Het is zo groot, zo uitgestrekt wat voor 
je ligt. Weer van het geluk, begunstig deze 
plant nog eens. Nee. Voortaan moet Tasso niet 
meer eenzaam, zwak en somber verdwijnen 

tussen bomen, tussen mensen. Hij is niet meer 
alleen, hij is met jou. 

2.3 

Tasso Jou bied ik zonder aarzelen hart en hand 
aan en hoop dat jij me ook niet versmaadt. 
Geen man werd me mooier aangekondigd. 
Antonio Voor ik ze grijp. Laat mij verstandig 
en oplettend zijn voor ons allebei. Ik weet toch 
niet of ik je in ruil daarvoor hetzelfde kan 
geven. Ik zou graag niet overijld en niet 
ondankbaar lijken. 
Tasso Mooier is het als de ziel ons zegt. 
wanneer we de fijne voorzorg niet nodig 
hebben. 
Antonio Daarover moet ieder zijn gemoed 
bevragen want de misstap moet hij zelf boeten. 
Tasso Ik heb mijn plicht gedaan. Ik mocht 
niet terughoudend zijn, Antonio. Maar, zeker, 
me opdringen wil ik niet. 
Antonio Wie matig is wordt vaak koud 
genoemd door mensen die denken dat ze 
warmer zijn dan anderen. Omdat de hitte hen 
plots overvalt. 
Tasso Zo jong als ik ben weet ik ook wel 
duurzaamheid boven heftigheid te verkiezen. 
Antonio Heel wijselijk. Blijf altijd bij die 
gedachte. 
Tasso Je hebt het recht me raad te geven. Te 
waarschuwen. Met instemming en verering 
luister ik naar je. Ik schaam me niet voor mijn 
onervarenheid. De toekomst rust nog als een 
gouden wolk om mijn hoofd. Op deze manier 
komen we niet dichterbij. Ik weet dat het je 
niet berouwt als je je openstelt. Ik weet, je bent 
mijn vriend als je me kent. De vorstin hoopt 
het. ze wil het. Eleonore. Ze wil me tot je 
brengen en jou tot mij. En zo'n vriend heb ik al 
lang nodig. Wijd mij, de vlugge onervarene, in in 
het matige gébruik van het leven. Ik vraag het 
je niet, ik mag het eisen. 
Antonio Aangenaam is het wel, met zichzelf 
bezig zijn. Als het maar nuttig was. Van binnen 
leert geen mens zijn binnenste kennen. Want hij 
meet zichzelf naar eigen maat, soms te klein en 
helaas vaak te groot. Een mens herkent zichzelf 
alleen in mensen. Alleen het leven leert iemand 
wat hij is. 

Tasso Het is niet verstandig, het is niet goed 
gedaan een mens met opzet miskennen. Wie hij 
ook zij. 
Antonio Je vraagt in een ogenblik wat alleen de 
tijd weloverwogen inwilligt. 
Tasso In een ogenblik willigt de liefde in wat 
moeite nauwelijks in lange tijd bereikt. 
Antonio Wil de overhaastige knaap het 
vertrouwen en de vriendschap van de man met 
geweld afdwingen ? 
Tasso Nog een keer. Hier is mijn hand. Sla 
toe! Ga niet achteruit en weiger niet langer. 
Antonio Je gaat met volle zeilen. Het lijkt wel 
of je gewoon bent te overwinnen. De wegen 
breed te vinden, de poorten wijd. Wie bij het 
doel gekomen is wordt gekroond en vaak moet 
iemand die ze waardiger is, de kroon missen. 
Maar er zijn makkelijke kransen. Er zijn 
kransen van heel verschillende aard. Die laten 
zich makkelijk bereiken, bij het wandelen. 
Tasso Zo 'n goed komt ieder niet toe naar hij 
wenst en wil. 
Antonio Schrijf het voor andere goden aan het 
geluk toe. Zo hoor ik het graag, zijn keuze is 
blind. 
Tasso Ook de gerechtigheid draagt een 
blinddoek en sluit haar ogen voor elke 
verblinding. 
Antonio Wie gelukkig is gemaakt , mag het 
geluk billijkerwijs verheffen. Het honderd ogen 
toedichten voor verdienste, een verstandige 
keus, strenge zorgvuldigheid. Het Minerva 
noemen of hoe hij wil. Hij mag een genadig 
geschenk voor loon houden. Toevallige 
versiering voor welverdiende looi. 
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