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BERGH v.EYSINGA

EEN WOORD VOORAF.

Dit werk is geschreven voor jonge en voor oudere
menschen, die, toegerust met de kennis, hun door de
school bijgebracht, zoeken naar richting voor hun leven.
Aan de hand der historie wordt hun getoond wat, in
verschillende tijden, men aan geestelijke waarden heeft
ontdekt. Daardoor leeren zij die waarden kennen en ze
schatten; zij verwerven een bezit, dat hen rijker maakt,
zij beseffen waar het geluk, de vrede liggen en hoe zij
die kunnen vermeerderen, bij zich zelven en bij anderen.
Waardeering van wat geworden is, waardeering die
in kennen en begrijpen wortelt, inzicht van het betrekkelijke der onderscheiden culturen en hare idee&z, inzicht
dan oak dat juist in dit betrekkelijke het Absolute zich
volbrengt, gelijk het licht eerst licht is door de kleuren
waarin het zich ontbindt en ontsluit, dit is de aanvang
van hoogere ontwikkeling.
Boven de partijen uit willend is het 't werk van een
mensch, die tot Been godsdienstige partij behoort en ze
juist daarom alle vermag to schatten.
V. d. B. v. E.
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INLEIDING.

e menschheid kent men waarlijk uit den mensch",
heeft een dichter geschreven, en indien dit
onweersprekelijk is, omdat het algemeene zich
verwerkelijkt door en in het enkele, evenzeer
geldt dan toch ook het tegendeel : dat de mensch uit de
menschheid wordt gekend. Want die menschheid is zijn
aloude moeder, en het kind ziet in haar zijn trekken terug ;
zijn deugd en zijn tekort, zijn zwakte en zijn sterkte, zijn
hoog idealisme en zijn geneigdheid naar de aarde en haar
bekoringen, Evenals het is in de waereld der natuur, is het
in die van den geest ; de wetenschap vertelt ons dat elk
schepsel van hoogere orde va5Or zijn geboorte een reeks
van gedaanten doorloopt, die herinneren aan de reeks
van voorouders, waaruit zich dit schepsel, deze soort
heeft ontwikkeld : de kiem van een zoogdier heeft een
stadium waarin dit dier er uit ziet als een amphibie enz, ;
maar in een zeer kort tijdsbestek hebben deze gedaanteverwisselingenplaats,terwij1 de voorouders millioenen jaren
hebben noodig gehad om het tot den zoogdierstaat to
brengen. Zoo is het nu in het geestelijke ook : hoe
spoedig is een kind groot en daarbij in het bezit van
een rijke cultuur : hij is lid van een gezin, staatsburger,
handwerker of geleerde, hij is eenigszins thuis in ver1
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schillende vakken van wetenschap, hij kan genieten van
muziek, van de werken der groote dichters en beeldhouwers en schilders, en, bovenal, hij is een religieus
mensch, die den ernst van het leven begrijpt, die dan
ook ernst maakt met zijn eigen karakter, die zijn willen
en werken stelt onder de tucht van verheven beginselen,
Dit is, helaas ! niet altijd zoo, er zijn menschen genoeg
die het nooit zoo ver brengen, hetzij dan dat hun omstandigheden, de omgeving waarin zij zijn opgegroeid, in
de hand werkten de verwaarloozing van het beste in
hem hun persoonlijkheid ; hetzij dan dat hun aanleg,
hun temperament en aard, hen voorbeschikten tot grofheid in voelen en in handelen. Want gelijk men van een
distel geen druiven leest, kan men niet het voortreffelijke
verwachten van iedereen. Maar in dit geval kan kweeking ontzaglijk nut hebben; men bedenke slechts hoe
de meeste wildgroeiende planten niet halen bij de kunstmatig-veredelde soorten ; hoe anders ziet een fransche
roos er uit dan een wilde roos, en wat is het dorre,
knoestige cactusgewas mooi wanneer het verzorgd wordt
en dan bloeit. Welnu, op dezelfde manier kan men
karakters vormen, levens verruimen en dieper maken,
en dit is een verfijning van het ras, zoo goed als die
voorkomt bij een pruimeboom of bij een schaap. Maar
daar de mensch geen pruimeboom of schaap, doch een
geestelijk wezen is, beteekent de verfijning van het ras
hier allereerst geestelijke verfijning, ofschoon, zooals wij
later zullen zien, lichamelijke vorming hierbij geenszins
is uitgesloten, veeleer is voorondersteld. Op die geestelijke verfijning, op die vergeestelijking nu richt zich de
opmeding. Een deel van haar is aan de ouders toegewezen, zij verzorgen het kind, leiden het kind, leeren
het tucht, en goede eigenschappen door die tucht; ook de
school doet hieraan mee, al is het haar vooral om onder-
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wijs to doen, .Maar met dit alles is het werk niet klaar ;
iedere jonge mensch, die de waereld ingaat en ernstig is,
weet dat hij nog lang niet of is, dat hij is omringd door
vragen als door dorenstruiken, waarvan hij rozen der
wijsheid zou willen plukken, doch die hem wonden ;
ook zijn er zeer persoonlijke dingen waarover hij met
ouderen wel eens heeft gesproken, maar, daar ieder
volgend geslacht weer anders is dan een vorig, kreeg
hij geen antwoord, en dus gaat hij alleen zijn weg, Misschien leert hij en denkt hij op eigen wijze, en dit is
voortreffelijk, maar als er nu eens iemand kwam die
tot hem zei : „wat u kwelt heeft ook mij gekweld, ik
„was ook verdoold als in een donker woud, gelijk het
„beet bij Dante, maar nu heb ik een richting gevonden,
„en op den weg, dien ik ging, heb ik dit gezien en heb
„ik dat gezien, en ik heb allerlei geleerd. En hoe zou
„het wezen als ik u dien weg eens toonde, als ik u eens
„bracht daar waar het veilig is en koel en klaar, waar
„de zon is in den morgen, en in den middag zijn er de
„belooverde lindetoppen ; ook is er het avondrood, en
„de gouden sterren stijgen, als er de nacht gevallen is,
„Want het is een bergtop, dien gij vinden zult, boven
„'s waerelds damp, en vandaar uit zijn gezichten op de kron„kelige waereldwegen, zoodat gij ze onderkent in hun
„verwarring, die toch in werkelijkheid wel orde heeft,
„en als gij dus de dingen hebt aanschouwd, dan maakt
„gij u weer op naar de lage landen waar gij leven en.
„waar gij strijden moet, en dan hebt gij in u weten„schap en schoonheid en goedheid, en gij zijt als een
„Graalridder der Middeneeuwen, die volgens de legende,
„op den Goeden Vrijdag uit een goddelijken beker dronk,
„en dan gestaald was tot den kamp en uittrok tot zijn
„heiligen tocht".
Indien iemand zoo sprak tot den jongen mensch, zou
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hem dit niet een goede boodschap zijn ? En verwondert
het u, voor wie ik dit geschreven heb, dat, na het voorafgaande, de gids hem zal laten zien de menschheid in
hare ontwikkeling, hem zal toonen hoe zij is geworden,
hoe zij heeft bereikt in duizend-duizend jaren wat elk
van ons bereiken wil in eigen korten levenstijd ? Want
nog eens : de mensch is in het klein de groote menschheid immers ; dat heeft men bedoeld als men hem een
mikrokosmos noemde, een waereld in beperkte maat,
en, om ons zelven te begriipen, is het dus van nut die
menschheid en haar doel te vatten, Dat doel is dan een
zuiver, heerlijk leven, en daarvan heeft zij dit en dan
weer dat verstaan, en groote, diepe geesten hebben dat
vertolkt en ook volbracht, wat zij in hare onbewustheid
wou. Kennis der menschheid dus, en daardoor zelfkennis.
Dit beoogen wij voor u, en is zelfkennis niet van ouds
begrepen als het allereerste noodige om rijk en ruim en
goed te worden ? Op den tempel van Delphi stond het
ken u zelven geschreven als den wil van den God, dien
men daar eerde, en Sokrates, de leeraar in de wijsheid,
wekte die kennis bij al zijn jongeren op.
Nu wil dit niet zeggen, dat ik dit werk voor jongeren alleên geschreven heb. Zij waren wel bedoeld in
eersten aanleg, maar de schrijver had dan toch niet het
oog op kinderen, maar op reeds rijperen, die misschien
hun studien aan Hoogere Burgerschool, Gymnasium, Lyceum met vrucht hadden voltooid. Studenten dus, misschien
wel onderwijzers, ook zij die op kantoor of in kazerne
gingen en genoeg geleerd hadden om iets meer te willen
weten. Want het kan niet geloochend worden: er ontbreekt iets aan het tegenwoordig onderwijs, Het biedt
een zeer massale stof, de vakken worden menigvuldiger
met ieder nieuw programma, en, als dan het examen
misschien in de praktijk onmisbaar is, van hooger stand-
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punt kan het ons niet helpen; het waarborgt niet een
zuivere cultuur, Onder cultuur versta ik: wijsheid, heiligheid, schoonheidsontroering, en wie durft zeggen, dat
deze allerbeste dingen zelfs op hoogere scholen worden
aangekweekt? Ja, het examen is in dit opzicht een belemmering : een docent, die een man is van gevoel en
eruditie kan niet ingaan op de Platonische gedachte, op
Goethe's levensliefde, op het ideaal der Middeneeuwers ;
terloops mag hij eens aanstippen wat hem zelf ontroert,
en dan kan hij doen weerklinken in de zielen van zijn
jongren wondere geluiden : er zijn zulke mannen geweest en zij zijn er nog, en ten zegen was hun werk.
Maar de praxis, de leergang vergt een zeker quantum
kennis, en dan is dit hoogere : weelde. Zelfs aan universiteiten klinkt to zelden de stem als van een Allard
Pierson, die den geest tot rijker leven voert. Ook bier
nuchterheid, veelweten, detailstudie, kortom ; materialistisch empirisme, Want empirisme is dadr, waar men
toont het detail, het deel, maar waar gemist wordt de
samenhang, der geistige Band, waarvan gewaagt de
dichter, en materialisme is de dienstbaarmaking van het
weten aan de praktijk ; als men wil vormen rechtsgeleerden, geneeskundigen, domine's, en de ontwikkeling
van den mensch verzuimt in dien mensch : het Philosophische, het Aesthetische, het Religieuse, In deze drie
nu is de Zelfkennis, waarvan ik sprak, is het doorgronden van het eigen Ili, van al het Voortreffelyke dat
rust in een iegelijk onzer als in een mijn de kostelijkste
schatten, Want Philosophie toont ons het verband der
dingen, Religie geeft ons de gewenschte houding tegenover Lot en Leven, Kunst leert ons bewonderen en ontsluit zuiverder genieting aan de eens zoo arme ziel, En
dit alles hebben ouderen evenzeer van noode, Ook zij
moeten zich verruimen, zij moeten beseffen wat in de
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vorige eeuwen gedacht is en gedroomd, Welnu, ouderen en jongeren leeren dit, als zij de Ziel der menschheid volgen in haar evoltie. Want zij zijn zelven die
Ziel der Menschheid mede, en dus is deze evolutie bij
machte hun te toonen hoe zij zelven zijn geworden, en
hoe er is een opgang uit het onbewuste tot het klaar
bewuste, hoe de ziel tot geest rijpt, hoe er een plan is
in de menschelijke geschiedenis. En dam buiten dit algemeene om heeft beteekenis het bijzondere, die ziel
heeft haar schoonheid in haar werken, waaruit zij wordt
verstaan, Want evenals men de ziel kan kennen van een
dichter uit zijn verzen en van een profeet uit zijn prediking, zonder dat men in bijzonderheden zijn leven
kept — de dichters van de Psalmen zijn al even verborgen aan ons als Homerus en Hosea — zoo kan men
tot de Ziel der Menschheid komen, als men let op wat
zij gedacht en gedroomd en geschapen heeft. Natuurlijk
is het er niet minder om als men eenigszins op de
hoogte is van de biographie van een schrijver : ik noem
een Dante, wiensl geweldig werk, waarin hij zijn
tocht door de Het, Tangs Louteringsberg en door Paradijs
ons openbaart, uit zijn leven en zijn ervaringen heel
veel klaarder wordt. En van Goethe is ieder gedichtje
gelegenheidswerk , zijn wij nu bekend met de aanleiding
tot dit of dat wat hij gezongen heeft, dan komen wij
er dieper in, Maar het allernoodigste is dit niet : van
Shakespeare by, :weten wij al weer bitter weinig, en
toch is zijn werk voortdurend een verheffing voor ons,
en wij besluiten er uit dat het afkomstig is van een
zeldzaam grooten geest, Dus, gij verstaat mij nu : groote
en omvangrijke feitenkennis in zake de historie is niet
in de eerste plaats noodig om een boek als dit te lezen
die kennis helpt ons slechts, maakt het begrip lets gemakkelijker. Maar waarop het aankomt is de cultuur :
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het hindert niet of gij de groote en kleine profeten van
het Oude Testament, de koningen van Israel en Juda
op rijtjes en de Hollandsche graven op uw duimpje kent
wat ik u zal geven is echter een en ander uit het Israelietisch voelen, en jets uit den droom en de daad van
middeneeuwsche menschen.
Wij zullen dan gaan waar de sphinx uitziet over de
woestijn, en de gloedzon het oude Egypte, het scarabeeenland, doet dorren ; wij zullen luisteren naar den
nachtegaal in Perzische rozentuinen, ons zal door pas
van Himalaya openliggen het bosch waar Boeddha op
zijn lotos mijmert, wij zullen zitten met Chineezen en
drinken thee uit fijn versierde kopjes ; straks vertoeven
wij bij Sioux van het verre Westen, ook zullen wij vernachten in de tenten Abrams, of aan den voet van Sion,
of daar waar Sarons roze bloeit. En wij hooren hymnen
jubelen in het land der Grieken, en wij zien in statigheid Romeinen wandelen op het forum, en wij luisteren
naar het spel van de minstreelen, die het lied der Eddas
zingen, ook zullen wij toeven in de moderne wereld van
industrie en nuchtere wetenschap. Maar zij is niet nuchter, want zij ontdekt ons diepten van mysterie : in waterdruppel en in Melkweg, in levenscel en menschenhart.
En overal is het Eene, het Groote, het Goddelijke, en
als wij dat gezien hebben, alom, durend, dan voelen wij
het in ons als een oneindige lief de, en wij zijn op 'de
bergen, vanwaar, naar een oud Psalmwoord, de hulpe
komen zal,

EEN KLACHT WORDT IN RAMA GEHOORD,

et is een Oud-testamentische uiting van den
propheet, waaraan herinnerd wordt in een
Evangelisch verhaal, dat ons teekent de slachting der Bethlehemsche kinderen. En het komt
mij te binnen wanneer ik denk aan de Geschiedenis.
Want zij is van wreedheid vol, en soms is het of zij een
erbarminglooze godin waar', die de volken vertrapt op
haren weg, of ook worden wij herinnerd aan Jahveh, den
Heilige Israels, die treedt in wijnpersbak en des menschen
bloed doet vlieten, of aan den wagen van Djaggernauti,
den doodsgod van de Hindoes, die de menschen onder
zijne wielen plet.
Want waar ge komt en waar ge gaat is steeds hetzelfde
de velden zijn slagvelden, er is cholera en typhus en
honger en uitputting, en er zijn te verhalen historian
van onderdrukking, en millioenen worden geknecht en
men heerscht over hen, ze weidend met metalen staf.
Ook is er het arme roode yolk der Indianen dat ondergaat, heel zeker, met in teere, stille droomen,
Begrijpt ge nu de klacht? Ernstige menschen hebben
ze geuit in proza en in lied, en er is een philosophie,
die het pessimisme heet, en zij hoort niets anders in
de waereld dan dit gestadig klagen, En het Christendom
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heeft in het midden van die waereld het Kruis gezet,
en het is het Kruis dat van lijden spreekt, van onrecht
en van dood.
Maar indien wij ons nu goed doordrongen hebben van
dit aangrijpende, zoodat wij het nooit weer vergeten,
dan zullen wij er ons stellig voor hoeden het Leven
op te smukken en het anders te beschouwen dan het
is, dan zullen wij niet als kinderen zijn, vol illusie, enkel
mooie dingen verwachtend van de waereld, dan zullen
wij het zien in al zijn ernst, dan zullen wij het beseffen
als geweldige tragiek. Wat is dat, tragiek? Wanneer in
een oud treurspel een man als Oedipus zonder eigen
weten zich in schuld verwikkelt en dan met uitgestoken
oogen rondzwerft, of wanneer Antigone gestraft wordt
omdat zij aan haar broeders de laatste eer bewees, zich
niet storend aan de wetten van het land en van haar
vorst — dan is dit tragisch, want wij zien hier eedle
menschen, heroische menschen, die moeten lijden omdat
zij, trots hun goed bedoelen, faalden op een of andere wijs.
En zij moesten falen, omdat de sterveling beperkt is en
het nu kan gebeuren dat men in in onbewustheid handelt — zooals koning Oedipus. Of dat men schendt de
staatswet waar men trouw blijft aan voorvaderlijke
zede — zooals Antigone. Nu, zoo is het telkens in de
geschiedenis . simpele menschen, kinderlijke volken vragen
ons bewondering en eerbied, en wij genieten van hun
mijmerij, hun sage, hun legende en hun droom. Maar
zij kunnen niet op tegen de stuwkracht der beschaving
en in hun eenvoud gaan zij onder. Andere rassen —
wij denken aan de Japanners — nemen in zich op het
nieuwe, het Europeesche, zij treden in de rij der historische
natien, ja, in zekere kringen is men bang voor hen, dat
hun techniek, hun handel de onze overvleugelen zal.
Maar dit is het droevige, dit het tragische : dat de
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cultuur der hoogere volken, het meest wanneer zij,
zooals in het geval der Indianen, aanbrengt onkuischheid, bederf, barbarisme, die simpele cultuur to niet doet
en dan oppermachtig heerschen gaat, de gansche waereld
door, Wij zouden dit echter niet meer tragisch, wij
zouden het schandelijk onrecht noemen, wanneer er
niet een ding was, dat ons er mee verzoenen kon. En.
dat 6ene is dit: op den langen duur is de hoogere beschaving toch meer dan die onontwikkelde der primitieven. Zeker, zij heeft hare schuld, haar zonden, haar
beestelijkheid, maar zij wordt er zich, in hare beste
kinderen, steeds dieper van bewust. En als zij zich,
doordat zij zich maatschappelijk reorganiseert, zal hebben vrijgemaakt van al dien gruwel, dan is zij schooner
en grooter dan de mijmerij van een scam in Californie.
Want zij omvat meer, zij kent de verborgenheden van
hemelen en aarde, zij heeft bespied de wetten der natuur,
zij is gewiekt als op vleugelen van den adelaar naar de
bronnen van het licht. Wij, moderne cultuurmenschen,
wij kunnen ons verdiepen in de kinderziel van den
Roodhuid, maar ook in de ziel van Hindoestan, en ons
is niet verre de ontzagwekkende verhevenheid van den
dood, zooals Egypte haar gekend heeft, en wij hebben
lief Griekenland waar de fonteinen der schoonheid
ruischen, en het hart der Lieve Vrouw, dat de Middeneeuwer doorpriemd zag ter wille van haar grooten Zoon.
En onder bloed en leed is dit de geschiedenis : dat zij
de geslachten dieper maakt en ruimer, dat zij de kinderen
menschen maakt.
Zoo wordt het kruis ons toch nog wat het eens was
voor de Ouden der vOOrchristelijke eeuwen: het symbool
van overwinning, van het zegevierend zonnelicht. Van
de zon, die triomfeert over winterkou en duister; zoo
komt dit teeken voor ook in het land der Indianen, zoo
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vindt men het in Mexico en Peru, in Egypte en in
Hindoestan. Volmaakt wordt deze waereld niet, want dat
is zij reeds. Dat is zij, voorzoover zij op elk oogenblik
uitdrukt het Redelijke, de Orde. Maar haar volmaking
is er een die zich toont, en, gelijk in een muziekwerk,
de harmonie telkens weer de disharmonieen plaats laat
om ze te beheerschen, zoo is het ook in de natuur en
in de historie: de goddelijke orde wordt gekend aan de
wanorde, die zij in macht te boven gaat, die zij aan
zich onderwerpt. Is een kunstenaar niet eerst dan kunstenaar wanneer hij het kunstelooze, harde steen de wet
opdringt van zijn eigen, diepe schoonheid ? Is hij het
dus niet door zijn worsteling, waarin zijn vermogen wordt
aanschouwd ? Welnu, in de natuur en de historie drukt
de Eeuwige geest zijn heerlijkheid uit, en van die heerlijkheid is iets in sneeuwvlok, in sterrenlicht, in vogelveer,
in bloemenpracht, is jets in de Javaansche Kampongs
en in het theehuis der Chineezen, maar het meest ervan
zal gevonden worden in een omvattende cultuur, die
lief de beef voor al wat is en is geweest — en dit
opperste schoon, het kan nu eenmaal niet geboren worden, tenzij er veel gebroken wordt en er veel tranen
vloeien — dit is de tragiek in de waereld, dit is de klacht
die vernomen wordt in Rama : door de ellende en door
de donkere wouden naar de toppen en paleizen van
het onvergankelijke Licht.

WEGBEREIDERS,

lato spreekt van een verstrekkcnd gebied, ten
Westen van de zuilen van Hercules, d. i., de
straat van Gibraltar, dat door de zee zal zijn
verzwolgen en dat hij Atlantis noemt. En
tusschen Oost-Afrika's kust tot ver in de Stille Zuidzee
moet een gebied zijn verzonken, dat Lemurie gedoopt
is, terwijl anderzijds eens de Saraha door de golven is
overdekt geweest. Want rijzen en dalen is de geschiedenis van onzen aardkorst, en zoowel het vulkanisch vuur
met zijn uitbarstingen als de gestadig werkende, nivelleerende macht van het water is bij deze gedurige veranderingen in het spel.
En hiermede verbonden gingen klimatologische wisselingen, zoodat bey. eens in Noord-Europa een luchtgesteldheid heerschte als thans in warme landen wordt
gevonden, een periode die gevolgd werd door een van
groote koude : het ijstijdperk, waarop dan het klimaat
weer zoeler werd — zooals men uit de versteeningen
van planten en van dieren in den bodem ziet.
Maar temidden van al die wisselingen ontwikkelt zich
het leven, en de mensch verschijnt, en nu vindt men zijn
aloude sporen nog : steenen gereedschappen, wapenen,
en men heeft gevonden dat het minstens v6Or een paar
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duizend eeuwen was, toen hij in holen woonde — want
dit was het begin,
Of ligt dit begin nog verder, en is hij, als de apen,
begonnen op de takken?
Naar dit is zeker, dat hij zich maar weinig van de
dieren onderscheidde, al was hij hun meerdere reeds in
intellect, al was een vonk van goddelijke Rede hem meer
dan anderen schepselen toevertrouwd, En die vonk is
aangeblazen door het gebeuren van zijn leven, Want dit
leven spoorde hem tot strijd en krachtsbetoon ; de Natuur
is niet zoo milde moeder of haar kinderen moeten met
veel moeite hun spijs en welvaart vinden, en dus werd
de mensch de zwerfsche jager, de visscher, en, misschien
uit Atlantis of Lemurik, misschien van een of van meerdere centra uit, heeft zich ons geslacht verbreid over
de waereld, en het is de Natuur geweest, die gestempeld
heeft de rassen ; het donkere, zwarte, het bruine, koperkleurige, het roode en het gele, en straks het blanke ras,
Dan is de jager temmer geworden van de dieren, die
hem konden dienen, hij heeft vooral het rund gepleegd,
hij is met z'n heerde getrokken van veld tot veld, tot
telkens nieuwe weide, straks heeft hij zelf het land bebouwd, en hij is verrustigd, en veranderd is de primitieve
horde in een dorpsgemeenschap, en de zede is gegroeid,
de zede van den stam en van de clan, tot uit de botsingen van groep en groep, die eischten weer en tegenweer, geboren is de Staat,
Want eerst is de clan, en dan de dorpsgemeente,
waarmee zich, uit de stamverwantschap, de familieverwantschap ontwikkelt, en nu komen zwervers om vijandelijk to rooven vee en koren, en dus is het vereischte,
dat men zich verweert, Er zijn bepaalde menschen die
zich daarvan een yak maken, en dus krijgt men den
militairen stand met den „koning" of „den kunnende;"
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als nu, ten gevolge van plundering en verwoesting in
den krijg, de boeren en veehouders zijn arm geworden, —
en ook anderen treft het lot: timmerlui, smeden, want
door arbeidsdeeling zijn die bedrijven gegroeid — dan
is, door buit, de militair verrijkt, en dit wil zeggen, dat
hij meer is dan de anderen, deze worden van hem afhankelijk, en dit is de oorsprong van den Staat en het
koningschap. Daarnevens is geboren de Kerk: men is
van meening dat de goddelijke machten helpen kunnen
of schaden, dat men ze dus te vriend moet houden, en
dit gebeurt als men hun geschenken Beef t, en die geschenken zijn meteen hun voedsel — maar waar zij dit
niet krijgen, zijn zij zwak en kunnen niets, Nu is het geloof in tooverij kenmerkend voor de primitieve menschen
en dit gaat niet onmiddellijk weg, en men is dan ook
van oordeel dat zekere formules de geesten of de goden
dwingen , alles komt aan op het recht gebruik van die
formules, alles komt op de juiste offerriten aan, en het
zijn zekere geslachten dien de kennis dezer dingen eigen
is, en zij vormen den priesterlijken stand, en uit den aard
der zaak hebben zij ook te hoeden de oude traditie,
de gewoonte van den stam, het oorspronkelijk ongeschreven recht, Natuurlijk verzekert hun dit alles groote macht,
maar als nu de Staat opkomt, moet deze in botsing komen
met de priesters, en dit gebeurt dan ook schier overal,
en de strijd moet volstreden worden, hetzij dan met de
overwinning van de Kerk, zooals in Indie, hetzij dan
met de zege van het waereldsche gezag, waardoor de
godsdienst dan vanzelf staatsgodsdienst is geworden.
Hoe komt het nu, dat dus de menschheid opstreeft naar
steeds hoogere cultuur, waarvan wij bij de dieren geen
enkel teeken vinden? Want de dieren mogen zich ontwikkeld hebben tot een zekere hoogte, bijen en termieten
mogen belangwekkend zijn door hun verstand, zij hebben
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geen geschiedenis in dien zin, dat zij beloften in zich
bergen van een grootsche toekomst. Zij zijn nu dezelfde
als voorheen, de evolutie is verstild.
De mensch heeft dit hoogere te danken aan zijn taal
en aan zijn werktuig.
Uit het dierlijk geluid is ontsprongen de taal, met haar
abstracte denking, zich uitend zelfs in primitieve wortels,
en ook het werktuig is schepping van het denken, want
geen dier vermag te maken, zelfbewust, de middelen,
dienend tot een ver verwijderd doe!. En geen dier klimt
op tot het besef der algemeene macht, die in de waereld
heerscht, Dit kon de mensch alleen, en daaruit werd
zijn godsdienst, primitief in den beginne. Dan werd gehuldigd een zonderlinge steen, een droomverschijning —
want uit den droom heeft men het aloud besef van ziel
of schim — ook een boom of een dier, straks de maan
en de zon, de sterren, de bliksem, de wind. In dit alles
is dan reeds het gevoel van hoogere werkelijkheid, van
iets bovenmenschelijks, van jets dat wij kunnen dienen
of weerstreven, en dit wacht slechts op loutering om
uit te groeien tot rijpere religie die, in alle waereldstreken,
in volmaaktere culturen, haar vertolking vond. Dan dringt
de noodwendige studie der natuur — noodwendig waar
men door landbouw komt tot meet- en rekenkunde, door
zeevaart tot sterrenkunde enz. — dan dringt de natuurstudie tot overpeinzing, en, nadat men eerst de goden en
de geesten naar den trant van wat op aarde is tot
familién en tot staten heeft verbonden, vermoedt de
dichter en de mysticus en beredeneert de denker dat
in al die wezens van hooger orde zich toch eigenlijk
slechts openbaart de Eene of het Eene, en dus vindt
men het in alle historische godsdiensten ; ja zelfs die
van lageren rang, ik noem slechts den Indiaanschen, getuigen van een bovenmachtige, den grooten geest, of,
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zooals de Finnen, zeiden, Jumala, de godheid bij uitstek,
de god.
Wanneer wij nu terugzien op dat ver verleden — waarin
ook is de nog onmiddellijke kunst : in het tijdvak van
den holbewoner, wien vooraf ging de huizer op de
boomen, volgt dat van hen die leven op getimmerten,
door paal en hint gestut, en dan is er reeds versierd
paalwerk en er zijn verluchte rendierhorens — als wij terugzien op dit alles, dan bedenken wij hoe onbekende
menschen met hun ruwe kracht den weg ons baanden,
niet enkel door de steppen en het oerbosch, maar ook
door donkerer steppen nog van onwetendheid en machteloos gezoek.
Bij alle volkeren en in alle tijden heeft men vereerd
de voorouders, en ook in de christelijke kerk doet men
dit op Allerzielendag, en hierin ligt de groote pieteit, die
niet vergeten wil en niet vergeten kan, hetgeen de geslachten die ons vooraf Bingen ons hebben verworven
en ons hebben nagelaten. Men spreekt veel van erfehjkheld, en denkt daarbij licht aan pare dingen, aan ziekten,
aan waanzin, aan allerlei verkeerde neigingen en gewoonten die de een op den ander overplant. En ongetwijfeld mag men hier aan denken : als Ibsen een drama
schrijft dat Spoken heet, dan zeggen wij : er zijn spoken,
en men behoeft ze niet to zoeken ongeveer middernacht
op eene eenzame, sombere plek, zij zijn in ons, schimmen
van het verleden, overblijfselen van vervlogen eeuwen,
van ruwe, onvolkomen menschelijkheid, In zijn RougonMaquart-serie heeft de groote kunstenaar Zola ons laten
zien wat in dit opzicht de erfelijkheid beteekent. En
de christelijke geloofsleer heeft gewaagd van erfzonde,
en zeker is zij er : aanleg in ons tot velerlei verkeerds,
aanleg die dikwijls werkelijkheid wordt en tot ernstige
gebreken voert, Maar er is ook een andere kant aan dit
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alles; er is erfdeugd. Als ik het woord deugd opvat in
den ruimsten zin, dat wat deugdelijk, goed is in den
mensch, dan hebben wij dit eveneens to danken aan
de voorgeslachten. Evenals er dus spoken zijn, zijn er
engelen, en zij omzweven ons niet, zij vervullen ons.
In het brein, in onze zenuwen en zintuigen en spieren
ligt immers opgestapeld allerlei vermogen, wij kunnen dit
leeren en dat, wij hebben gevoelens van recht en schaamte
en mededoogen in ons, die op ontwikkeling wachten;
daarvoor zorgt de opvoeding, maar in aanleg zijn zij er
toch reeds, Beschouwen wij de menschheid z66, dan is
zij een geheel, dan is zij uitkomst, op dit oogenblik, van
haar eigen evolutie en van die harer dierlijke stamouders,
en dan heeft het Leven in den loop der eeuwen zich zelf
gevormd in voortdurenden kamp met de waereld waaruit
het ook alweer geboren is, Lamarck, een voorlooper
van Darwin, wist het al; elk organisme is de uitkomst
van wat het, in den loop der geslachten, op de natuur
heeft veroverd: de schoongeschapen hand zoo goed als
het wondervol zintuig des gezichts heeft het Leven zich
zelf gemaakt, en de menschheid, die aanvankelijk deze
erfenis meekreeg, heeft op haar beurt verworven en
opnieuw verworven: wilden, barbaren, zij hebben het
vuur gewekt uit het dorre hout en den harden steen,
zij hebben getemd het dier dat het loopt voor de ploeg,
zij hebben de taal geformeerd, zij hebben wegen gevonden door de wildernis, zich een kleed geweven en
zich huizen getimmerd boven hunne hoofden, En toen zij
geen wilden of barbaren meer mochten genoemd worden,
toen hebben zij andere dingen gemaakt, de mooie dingen
die wij bewonderen, de devotie die onze harten kinderlijk
maakt en rein, de kennis der waereld die de orde ontdekt
in de schijnbare wanorde van het aardsch en hemelsch
gebeuren, maar ook de liefdedroomen, waardoor jonge
2
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mannen en vrouwen worden ontroerd en het proza des
bestaans vergeten, dit alles hebben wij bij erfenis van
hen die aan ons zijn voorafgegaan. Het is goed, dat men
in eere houdt zijn vader en zijn moeder, dit is het eerste
noodige wel, maar wij hebben verderop te volken de
lijn der afstamming; de adel hecht veel aan die afstamming, en daarin ligt lets goeds. Noblesse oblige dat is
een voortreffelijk woord, en wij, modernen, wij hebben
alweer verder te gaan en ruimer te zijn dan de adel,
wij moeten ons in verband denken met het gansche
menschdom, dat voor ons uit toog, en, als wij dit doen,
dan breidt zich onze eerbied uit tot een die ook omdat
het dier, ja zelfs de plant, den steen, de ster. Primitieve
volken hebben zich neergebogen voor die alle, en dit
doen wij niet, maar wij zullen verarmd wezen, wanneer
wij niet beseffen het ware dat ligt in deze oude, pieuse
gevoelens : een ontwikkeld mensch heeft veneratie voor
het dier, want doordat het dier er was, is hij er, en op
zijn beurt vooronderstelt het dier de plant, die immers
de anorganische stoffen uit den bodem moeizaam vervormde en veredelde om dan het dier tot spijs te strekken. Maar dan moet dit anorganische, dan moet water,
kalk, dan moet de aarde er zijn, en die vereeren wij
dan ook; den steen vereeren wij, evenals de Mohammedanen den heiligen steen Qdaba in hun tempel deden;
en omdat de aarde niets is zonder Licht en warmte,
daarom zijn wij Zonaanbidders, evenals alle oude volkeren dit zijn geweest, de Incas van Peru en de Vishnoedienaar van het Vijfstroomenland. Toch weten wij —
en dat wisten die Ouden niet zoo goed als wij — dat dit
alles : zon, ster, aarde, steen, boom, vogel, visch, voorvader, dat dit eene zichtbare aanzijn, rust in het onzienlijke, dat het vervuld is van orde en wet, van harmonie
die wij al onderzoekend en al denkend vinden, dat er
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dus is, als 's waerelds diepsten grond, een goddelijke
Redelijkheid, waaruit ons eigen redelijk leven voortkwam
als een sprankje uit een oneindig vuur, en dat die Rede
in ons zoo ver gekomen is op haren weg, omdat de volkeren haar ontwikkeld hebben onder strijd, omdat de dieren,
in de schemering van hun instincten, en de planten in
hun nog onvolkomener bewustzijn, waar zij met hun
gaven woekerden, het pad tot hooger baanden, ja, dat
heel de schepping hier naar streefde, dat zij, om het te
zeggen met een Nieuw-Testamentisch woord, „was als
„in barenswee en met opgeheven hoof de uitzag naar de
„verschijning van de kinderen Gods," Kinderen Gods —
omdat wij zijn kinderen der voorgeslachten en der natuur,
zonen en dochteren gebaard door ons aller moeder, de
schepping, die gewekt werd tot geboorte door den goddelijken Vader, Of — omdat dit beeldend is en ik wil
dat gij mij zuiver zult begrijpen, zeg ik het in simpele
taal nog eens — wij zijn wat wij zijn door het verleden
van hemel en aarde, en in die hemelen en die aarde
werkt het Goddelijk Beginsel, dat ook in ons bezig is
te zoeken naar hooger wit, want dit moeten wij nooit
vergeten . als Nietzsche zegt dat het kinderland meer is
dan het vaderland, dan meent hij hiermee : wij moeten
ons niet vastklampen aan hetgeen is of is geweest, wij
moeten verder, wij moeten arbeiden aan de toekomst ;
conservatisme, houden wat wij hebben, heeft ook zijn
recht, maar wie den geest der voorgeslachten goed heeft
begrepen, die wil voorwaarts, om te scheppen hoogere
menschelijkheid, om te voltooien, voor zijn deel, den
goddelijken Wil,
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nel, immers op vleugelen van verbeelding, kiezen
wij koers naar het Westen, Londen ligt achter
ons met zijn geweldig geraas en z'n mystesAP
rieuse schoonheid ; wij zijn voorbij Ierland,
het Erin der oude zangers, reeds ruischt en bruist beneden ons de Atlantic, en even toeven we, zooals we
zullen toeven bij al wat meer dan menschelijk is, En is
zij niet bovenmenschelijk, de zee, met haar diepe ravijnen
en haar schuimtoppen, met haar eenzaamheden waarvan
de ziel ontroert, met het ondoorgrondelijke dat zij in
hare wateren bergt ? Want uit haar is de waereld geboren, zooals een oude wijze leerde, en de wetenschap
zegt het na voordat het vastland was, was alles oceaan,
Misschien is dit het ondoorgrondelijke dier verre, wijde
vloeden, of is het dat bier de dooden rusten die niemand,
niemand wedervond? of is het om de wondere wezens
die wonen in hun schoot ? Neen, maar het is het grenzelooze, het steeds veranderende dat de zee geen boorden
kent, dat zij nu zoo schittert en dan weer anders, en er
zijn misten die over haar henen nevelen, en de storm
jaagt en de hagelslag, en de morgen komt er en de
avond met zijn sterren, en de zee spiegelt dat alles
wat de hemel daar boven is, dat is zij op aarde, als
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die hemel eindeloos, als die hemel wisselend en toch
bestendig in alle wisseling.
Ik voel in mij de verrukking der Hellenen, toen, na
verren zwerftocht door bane steppen, Xenophon, hun
leidsman, ze op een bergtop bracht, en uit duizend
monden daverde: Thalatta, Thalatta dat is: de Zee, de
Zee, Want zij is groot, zij herinnert ons het allergrootste,
en het is een diepe gedachte van Homerus als in zijn
Ilias Okeanos de vader aller goden is,
Doch reeds sterft ons weg Naar nimmer eindend lied,
want wij ijlen verder, verder, en onder ons blinken de
Canadeesche meren, en hoe werkt en wemelt het in
Chicago! en wij vleuglen over Kansas, Colorado, Arizona,
en onder ons zijn voortgewenteld Missisippi en Missouri,
en wij bestreken de prairien, waarvan de dichter Whitman heeft gezongen; „dat grootsche Jets, zich strekkend
uit in grenzelooze maat, Been perken kennend, dat is
in deze vlakten, verbindend werkelijkheid en droom, en
schoon als een visioen," 1)
En nu zijn wij dan in Californie, en wij zitten neer
in een Indianendorp; in de verte ruischt de zee, de
andere, de Pacific: purper neigt de zon ter ruste aan
diepen, blauwen hemel, hij zal straks zijn doorvonkt van
sterren, dezelfde oude sterren die ook zijn in stillen
Veluwnacht : Aldabaran, Betelgeuze, Procyon en Dena ola.
Hier zijn hutten van klei, hier zijn om u zonderlinge
menschen met tooi van veeren en kleurigfelle doeken,
Men zegt dat zij wreed zijn, voor zich zelven hard,
voor anderen vaak bloeddorstig, maar zijn zij niet geprikkeld door de blanken tot radeloos verzet?
Indien men kwam tot u, tot u die zijt ontwikkeld tot
christelijke deugden, indien men u benam uw woon1)
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plaats, uw ouders had vermoord, indien gij voeldet dat
gij niet zoudt kunnen meedoen met dat nieuwe dat
introk in uw waereld, gij u niet schikken kunt en dus
zult moeten sterven — zooals de Indianen sterven, waar
opdrong 't blanke ras — zoudt gij niet wanhopig worden
en in u voelen stijgen een heet instinct van wrake? Het is
niet goed, ik weet het, maar het is toch vergeeflijk, En
als gij nu neerzit met mij, voor deze adobie-woning,
deze hut van aarde, en men u biedt een arm onthaal,
want weelde is hier niet, dan weet gij toch ook het
menschelijke, en gij vergeet mij, en ik vergeet u, als, op
dien omgehouwen boom, een vrouw zacht sleepend zingt
van haar gelooven en haar kinderlijke droomen,
Dat is geen kunst, dit is natuur. Maar die natuur is
geadeld door de traditie van den ouden stam , ik voel
er in de zucht van het leven om te begrijpen, te bewonderen en lief te hebben,
Zoo zingt zij:
De groote man schiep de waereld en de menschen alien
Eens was heet de aarde, dat zelfs zij smolt,
Daarom is nu nog vuur in den stam en in der
Ja, in de steenen,
[boomen takken,
De bliksem, hij is zelf de Groote man, die neerkomt
[van den hemel,
Die met zijn vlammenarm de boomen scheurt vaneen
Donder en Bliksem zijn twee groote geesten die de
[menschen willen wonden,
.Maar Regenboog noem ik een goeden geest, die lieflijk
[spreekt tot hen,
En die hen overhaalt voor d' Indianen zacht te zijn,
Zoo sterft weg dit lied, en de starren vonken reeds,
en de zee ruischt heel stiff, en de gestalten dezer primi-
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tieve kinderen zijn als wonderlijke nachtvisioenen, En
ik begrijp dat er iets heerlijks in het hart der
menschheid ligt. Want in den stillen eenvoud dezer
mythe is de simpele schoonheid van latere groote dichters, en zij hebben gevoeld het wonder van dit bovenmenschelijk Wezen, en de finale van dezen zang der
Moeda uit de buurt van Sacramento, is een voorspel
van dat Groote dat eens zal korner' : het besef dat
God, de Zon der waereld, Lief de, volkomen lief de is, —
Ik herinner mij dat mooie verhaal van de schepping
der menschen, waarin Coyote, een kleine wolf, de aarde
heeft gemaakt en dan de dieren samenroept.
„In een kring zaten allen, zooals de Indianen doen,
aan het hoofd de Leeuw, op een open plek van het
bosch,"
En nu moet de mensch gevormd worden, en de Leeuw
wil hem kracht schenken, haren, klauwen en scherpe
tanden, de Beer snelheid, de Bever een staart, de Mol
wou hem hebben oogenloos, en ieder modelleerde hem,
daarna op eigen wijs. Maar Coyote leende hem verstand, want zelf was hij ook verstandig, en dit is het
beste omdat het boven al het andere machtig maakt.
Is het niet besef t, in deze kinderlijke sproken, dat
wij meer zijn dan de dieren en dat wij het zijn verschuldigd aan ons denken? En is de profetie, die ligt
in zulk een mythe, niet vervuld ; hebben wij de waereld
niet gewonnen, beheerschen wij de aarde niet ?
Het is niet geweest de reuzenbouw van mammouths
of van mastodonten, het was niet de felheid van den
tijger, de vlugheid van de gems, het was niet de kracht
des bisons noch de list van jaguaren, die veroverden
den troon der waereld, maar op dien zetel zit, als in het
oude Bijbelboek Daniel, na de heerschappij der dieren,
de mensch, en God, de grijze, de eeuwenoude, de
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Eeuwige, ziet hem aan en vindt hem goed. En het is het
denken, dat ontdekt het Goddelijke, het is omdat de Zuni
van Nieuw-Mexico een mensch is, dat hij de oogen
opwaarts richt en de waereld aanziet, en er in vindt het
werk van superieure machten. Laat hij ze droomen als
een kind in een sprookje, laat zijn God zijn de Man of
de Spin of de Wolf, wat doet het er toe ? In het begin
der ontwikkeling zijn wij nog maar aan der wijsheid
begin, Maar die roode man van California leeft uit zijn
geloof, en zoolang niet is gedrongen in zijn wildernis de
witte man, dan verrijzen er nog niet de Missions of de
Kloosterhuizen tot zending en bekeering, en over Arizona
luiden nog de Christenklokken niet, maar er is ook nog
geen dronkenschap onder zijn stam en geen ontucht en
der ontucht ziekte — ik zeg dit niet om die missie te
schandvlekken, maar om te doen begrijpen dat er iets
heel moois is in die primitieve volken, waartegen onze
cultuur tot nu toe schuldig staat.
In het 30ste hoof dstuk van het eerste Boek zijner Essais
citeert de beroemde Montaigne het volgende Indiaansche
minnelied
„Slang, toef, toef slang, omdat mijn zuster het patroon
„uwer verven afzie en daarnaar make een rijken
„band, dien ik aan mijn geliefde geven wit : dus zij voor
„goed uw schoon en uw gesteldheid verkozen boven die
„van alle andere slangen."
En Herder heeft in z'n Stimmen der Volker dit
Zon, were den helsten straal over het Orra-meer
ik wou wel stijgen op elken dennetop,
wist ik slechts dat ik zie het Orrameer,
Ili klom erin en keek naar m'n geliefde,
waar ander bloemen thans zij toef t.
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Ili sneed hem af de twijgen, de jonge, frissche twijgen,
elk takje sneed ik af, elk groenend takje,
Had ik slechts vleugels om tot u to vliegen,
Vleugels van kraaien, 'k vloog dan met der wolken vlucht.
Maar 'k heb geen vleugels, eendevleugels,
geen voeten, roeiende ganzenvoeten, die weg mij dragen
[naar U.
Lang genoeg hebt gij gewacht, zoo vele dagen,
Uwe schoonste dagen,
met uwe liefelijk' oogen, met een hart zoo teer en goed.
En woudt ge ontvluchten me snel,
ik haalde dan snel u in.
Wat is sterker en vaster dan ijzeren boeien, dan
[gewondene vlechten?
Zoo omvlecht onze ziel de liefde
en verandert gedachten en wil.
De wil van den knaap is de wil van den wind,
de gedachte des jongelings is de gedachte die duurt.
Wilde ik alle ze hooren, alle,
ik doolde weg van het pad, het rechte pad.
Een besluit heb ik, dat wil ik volgen,
Dus, weet ik, vind ik het rechte pad,
Op deze wijze heeft een yolk gedicht, dat wij onbeschaafd noemen en dat zeker onze mindere is in industrie
en weten. Maar toch borrelt hier reeds hoog de bron
die niet verzandt, het menschlijke is er, en voor de drift
der dieren, zijn hier de stille, teere liefden, die zoo vredig
rijpen, en zulke woorden zijn als zoete vruchten, die
men van die zuivere planting oogst en nu, na eeuwen,
nog geniet.
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wil ik met u gaan naar het verre, vreemde
land, waar de gele menschen wonen, menschen
van taaien wil, menschen van koele verstandigheid; wij zullen wandelen in China, en
Peking heft zich met z'n tempel des hemels, tusschen
talrijke tuinen en graven, met zijn tempel der seizoenen,
beurend een koepel op vier zuilen, symbool van 't firmament dat op de pijlers rust van zomer en van winter,
van lente en van herfst, en wij zullen zien de keizersgroeven in een zandig dal, dat men binnentreedt door
kolossale poorten, en straks zal om ons been de bloei
zijn van de thee der Bohnaheuvels, en de rijst zal rijpen
op de velden, die door veel regen zijn gedrenkt. Maar
wat ons het meest bekoort is het heden niet, is veeleer
het verleden: hier voelen wij de geschiedenis, dit land
is oud, en het oude leeft er nog, en Herin'ring wekt weer
op de dooden, die al lang, al lang gestorven zijn.
Want het is hier een waereld op zich zelf: afgesloten
door de wijde steppen der Tataren en Kirgiezen, door
de bergen van Altai en de bergen van den Hemel in het
Westen, drong vandaar geen konde door, en geen man
uit Babel heeft hierheen zijn voet gewend, en uit het
oude Rijk Egypte kwam geen zwerver die van het daar
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gewetene verhaalde, Als het heet dat een keizer van het
Chineesche land een muur gebouwd heeft om to keeren
muiterij en inval der Mongolenvolken, dan is dit zeker
werkelijk gebeurd, maar het is ook een beeld van wat
hier altijd plaats vond ; een zich onttrekken aan den
invloed van den vreemde, een afgeslotenheid, die aan
dit yolk was opgelegd door het eigenaardige van zijn
zoo afgelegen land, Dus ontwikkelde zich in China een
bijzondere cultuur : op den grondslag der oude dorpsgemeenschap verhief zich een Keizerlijke staat, die een
maatschappij omvatte, waarin nuchtere, phlegmatieke
menschen dingen vonden, die eerst eeuwen later het
Westen heeft bedacht, Drukkunst, papier en buskruit
was sinds overouden tijd bekend aan de Chineezen. En
van hen is een taal, die ook typeert hun geesteshouding ;
een-lettergrepige woorden voegden zich aan elkander
zonder buiging, kort en strak en scherp, en ge begrijpt
dat wie zoo denken en zoo voelen niet phantaseeren en
Been mythen maken, waarin zich schoonheid bindt aan
religieuzen ernst en mystische verhevenheid. Want dus
is de mythe : zij vertelt van de natuur, maar het natuurlijke is allerminst een zielloos mechanisne, het is levend,
het is goddelijk ; de sterren wandelen hunne banen, de
zon reist door den Dierenriem, de Maan wisselt en zij
wendt haar hoornen naar het Oosten of het Westen, en
alien zijn zij als meer dan aardsche menschen, en dat is
de wind ook op zijn wilde jacht, en dat is de bliksem
die, als een machtig held, de wolken uit elkander drigt.
Zoo dicht en droomt men, waar de ziel droomzuchtig
is en vol van poêzie, maar in het nuchtere China is de
hooding van het denken anders ; men ziet den hemel en
men eert hem, omdat hij is de orde en ook de ordenaar,
want hij is onveranderlijk in zijn aloude sterrenbeelden,
en hij regelt de seizoenen, de dagen en de nachten,
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maar nu dicht men niet van hem, en men ziet geen
goden schrijden over luchtepaden, en er is geen kamp
van den God met den draak der duisternis — men eert
hem enkel als den grooten keizer, zooals men hier beneden den aardschen keizer eert, die is zijn zoon, des
hemels echte zoon. En men acht de waereld vol van
geesten nog, onzichtbaar, teer, doordringend heel de
schepping, maar ook hier bedenkt men niet een poezie
van nymphen en kobolden, sirenen en dryaden ; hier
niet de schoone verbeelding der Grieken, noch de ontroering van IJslandsche zangers omdat het leven van
goddelijk leven overvloeit ; hier het werken van de stille
kracht der overtuiging slechts, dat de Hemel orde is en
orde maakt meteen, dat er is een bestemming en dat
Hij heeft zijn weg: het Tao, waarlangs de dingen moeten
wandelen en eveneens de menschen. Dit Tao is de
grondslag van de wetten der natuur, het wijst den sterren
en planeten, den winden en den wateren hunne wegen ;
dit nuchter yolk dat nooit is jong geweest, dat denken
doet aan grijsaards, zonder hartstocht en ontroering, dit yolk heeft voorgevoeld wat Keppler vond en
Newton, Coppernicus en Galilei : de harmonie der sterren, de groote harmonie der waerelden. En daar de aarde
tot den hemel hoort — is zij niet een planeet onder
anderen ? — geldt ook voor haar de wet, en die worde
gezien in den Staat, en uit haar vloeit voort de zedelijke
orde met haar straf en haar belooningen. Is het dan verwonderlijk dat men nu ook eert de familie, omdat, in de
wisseling van menschen en geslachten, zij is het blijvende,
omdat zij verder draagt, van ouder op jonger, de tradition, de gewoonte : de grijsaard is van nature gesteld
op het oude, ouderwetsche, de Chinees is het ook, de
Chinees weet zich aan het voorgeslacht verwant. Maar
gelijk Goethe zegt, dat de ouderdom ons vaak vindt als
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„oude kinderen", is het ook Kier; er is lets kinderlijks
in de piêteit van dit ras, als het zijn gaven brengt en
zijn gebeden zegt, den vaderen ter eere, en aangrijpend
wordt het als, door het dorre proza van dit antieke yolk,
tot ons komt de sage van die jonge vrouw, die, om haar
ouders te redden, zich stort in een gloedbad van gesmolten staal, bestemd tot klokkenspijs.
Is er niet lets moois in dit alles? is het niet hetzelfde
dat ook wel woont in ons? Naarmate wij zelven rijper
worden, naarmate dieper werd ons eigen wezen, voelen
wij sterker al de liefde, al den offerwil van vader en
van moeder; men moet zelf vader of moeder zijn om te
beseffen wat in ouderharten ook voor ons eens heeft
geleefd. En als zij dan zijn weggegaan, dan ligt er ergens
een stil graf op het kerkhof, en de wind speelt door de
lariksboomen, en wij maken ons op naar die plek, want
dit is een heilige plek, en wij buigen onze hoof den neer,
niet meer in smart om gemis, want zij is verrustigd door
den tijd, maar in weemoed en devotie buigen wij onze
hoof den, en zij zijn weer bij ons, vader, moeder; het
verleden leeft weer, en in de vaak zoo koude waereld
is hun liefde als een verlichte kerk bij avond in donkere,
vreemde stad,
Voelt gij het nu dat die dorre Chineezen menschen
zijn geweest, en dat wij van hen leeren kunnen devotie
en dankende liefde? Zeker, dwaas is het als men zich
wendt naar het verleden, op zijn stamboom roemt, opdiept,
uit vergeeld papier, een lang voorbijen naam die recht op
adel schenkt — want niet wat was maakt ons groot,
maar wat wij zelven zijn en wat wij zullen scheppen, doch
de waereld zou armer worden indien zij zoo vergeten
kon, dat het kind niet meer uittoog naar het graf van
vader of van moeder, dat het kind niet meer leefde
soms zijn stille uren met die goede, doode menschen,
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die eens gewerkt en geworsteld hebben, en dat kind toen
hebben liefgehad,
Alles wat wij bezitten berust op erfenis, misschien
door ons verrijkt, door zoeken en worstelen en denken
van ons vermeerderd, hoop ik, maar aanvankelijk aan
ons geschonken: in ons leeft het oude, en niet alleen
in het gelaat der kinderen ziet gij de trekken weer van
vader of van moeder, maar ook in wat zij geestlijk zijn
geworden is nog het stempel van de vroegere geslachten,
is nog hun ziel, hun levensstijl.
En zoo is er ten slotte nog iets ideeels in de lief de
die de adel koestert voor zijn voorgeslacht; het besef
dat ook is uitgedrukt in een werk van Ibsen: Rosmersholm, waar de held, aan de traditie van zijn stam getrouw, zich eerbied verschuldigd weet aan hen die eens
zijn naam gedragen hebben in Lang vervlogen eeuwen,

VAN DE DAAD EN DEN DROOM,

egen den achtergrond van de Chineesche
cultuur teekenen zich of de gestalten van
Kong-foetsj en Laotz.
De eerste, geboren in 551 v. Chr,, uit een aanzienlijke familie, bekleedde achtereenvolgens verschillende
regeeringsambten, en zon op een hervorming van den
staat naar zijn eigen staatkundig ideaal, Het yolk moest
ontwikkeld worden, het moest leeren door voorbeeld,
door wijze lessen en door rechtvaardige wetten. Toen
hij minister was — want dit is Kong-foetsj ook geweest —
zorgde hij voor de voeding van het yolk en stelde een
markt in waar men niet mocht loven en bieden, maar
waar een vaste prijs zou Belden voor iedere waar alzonderlijk, Maar niet lang duurde in den staat zijn macht ; de
hertog Loe (men stelle zich den toestand voor als in.
het Europa van de Middeleeuwen ; een keizer met vasallen), de hertog Loe dan vond het regiem te streng ; menschen die den val beoogden van Kong-foetsj, prikkelden
den vorst, en men overreedde hem zich van den lastigen
hervormer te ontslaan, wat gelukte toen men den heerscher tachtig zangeressen en danseressen zond van wonderbare schoonheid, en daarbij honderd twintig van de fijnste paarden, Nu begreep Kong-foetsj dat zijn tijd gekomen
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was, hij verliet het land van Loe om voortaan te zwerven en nergens rust te vinden. Ook niet voor zich zelf,
Want hij werd geteisterd door zwaarmoedigheid, wel
meer het deel dier groote idealisten, die ontzaglijk
veel verwachten van de menschen en straks bespeuren
dat zij alleen staan met hun stouten goedheidsdroom,
Bore!, die in zijn Chineesche Filosofie, ook Confucius
(dit is de latijnsche vorm van den naam Kong-foetsj)
bespreekt, laat den wijze zuchten deze schoone klacht
„De wind huilt door de valleien ; de motregen valt dik
„en snel. De jeugdige bruid gaat huiswaarts door de
„velden, omringd door de menigte, Hoe is het, o azuren
„Hemel, dat ik aldus word voortgedreven, om door het
„land een weg te vinden, zonder vaste woonplaats ?
„Duister, duister zijn de zielen der menschen! Woorden
„komen vergeefs tot hun geslacht! Mijn leeftijd haast
„ten einde. Ouderdom verschijnt troosteloos."
Ach, het leven is onbuigzaam als hard marmer, en
als hij, die lets schoons wil maken van dat leven, zijn
visioen erin beitelen wil, dan schiet uit z'n hand en
moe wordt zijn geest, en — dit is het ergste — hij
twijfelt aan z'n ideaal, omdat wat hij voortbrengt niets
is bij z'n beste droomen.
Een droomer nu was deze Confucius, al was hij in de
eerste plaats een man van doen. Maar kan men lets
doen als men niet in zich heeft een sterk geloof, en is
het geloof niet een plant, die opgroeit in de stifle blanke
tuinen, waar ook de droomen als witte leliên groeien?
Zooals Christus, zooals Dante is Kong-foetsj een zwerver geweest, en het schijnt wel dat hij niets heeft bereikt. Maar toch gaat van zulke zielen kracht uit, niet
onmiddellijk succes vinden zij, maar zij laten jets na
aan hun yolk dat hun yolk nimmer zal vergeten, En zij
die niet geluisterd hebben naar zijn stem, die manda-
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rijnen en heeren, die boeren en die handwerkers, zij
hebben later Confucius aangebeden, en er zijn in China
op het oogenblik een tweeduizend tempels voor hem
opgericht.
Of dit is in den geest van hem die zal gesproken
hebben : „In een mystiek waas te leven en wonderen
te doen, opdat het nageslacht die zal vertellen, dit is,
wat ik niet doe." Simpelheid toch was de natuur van
Confucius. In dit opzicht toont hij geheel den stijl van
zijn yolk, ook daarin dat voor hem het hoogste is het
Tao, door hem aangeduid in den volgenden tekst: „Als
„pleizier, toorn, smart of geluk niet bewegen, noemt men.
„dat Evenwicht : als zij bewegen, maar in de juiste mid„denmaat, noemt men dat Harmonie. Dit Evenwicht nu
„is de groote Oorsprong van alles onder den Hemel.
„Deze Harmonie nu is de manifestatie van Tao”.
Ook voor hem is er een eenheid van de goddelijke
en menschelijke natuur, zich uitdrukkend in een stille
gehoorzaamheid en kinderlijk volgen van den kant des
menschen.
Aan alien deze cardinale deugd te toonen, den staat
zoo te maken dat men slechts uit deze gezindheid leeft,
is het doel van den politicus. Zoo krijgt de zedeleer van
Confucius een staatkundig karakter : het liefst toeft hij
met zijn aandacht bij het beeld van den idealen vorst.
Een „goed mensch" te zijn, niet een „klein mensch",
dit zij zijn opperst streven. En hoe hij zich den goede
denkt, ziet men in verschillende woorden en verhalen,
die de overlevering ons van hem meldt. Het dienen der
ouden, het dienen van den vorst tot den dood toe,
oprechtheid in woorden en in den omgang, menschenkennis, menschelijkheid, ziedaar eenige der vele trekken
die den burger en den gebieder sieren. Veel behoeften
kent hij niet. Met een bamboekorfje rijst, een kalebas
3
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water, ook al woont hij in een ellendige buurt, vindt
een moedig man reeds zijn geluk. Als men er zich over
verwondert dat hij wil gaan wonen onder barbaren, die
ruw en onwetend zijn, antwoordt hij : „Indien er een
„goed mensch onder hen is, wat vermag hun ruwheid
„dan ?" Deze dingen spreken tot ons, zij zijn nog niet
verouderd. Maar voor ons Westersch bewustzijn zonderling is 's Meesters eerbied voor de Li, de zeden ; in
het tiende boek van Loen Yoe, een der geschriften die
van zijn kring zijn uitgegaan, wordt ons in Confucius
zelf het beeld geschetst van iemand, die in zijn omgang
en manieren correct en zuiver is. Eenvoudig spreekt hij
met mandarijnen van een minderen rang, eerbiedig met
de hoogeren, en met den vorst als met een god : hij
buigt zijn beenen als ware 't om te knielen. Met ingehouden adem, met het lichaam wat naar voren toe geneigd, opbeurend zijn gewaad — dus komt hij tot den
tro on.
Zijn kleed was over schaapsbont zwarte zij, over hertenbont een witten mantel, over vossenbont een gele
tunica. Hij at niet veel, en sprak niet bij zijn maaltijd ,
als hij te bed lag sprak hij niet, nooit zond hij uit om
informatie naar een ander land of twee maal boog
hij zich.
Er is iets dors, iets nuchters in dit alles. Het leven is
toch meer dan deze Li, en er zijn propheten geweest,
die het Goddelijke gegrepen hebben, die geworsteld hebben met het Onsterfelijke, die in zich voelden branden
vlammen van pijn, vuren van schuld, en die nooit gewaagden van hun voedsel of hun kleeren of hun ligging.
Maar indien men beseft dat men van elke plant de
vrucht vraagt die zij schenken kan, niet van een appel
een druif, niet van een druif een appel, dan begrijpe
men ook waarom men onrecht doet aan dezen mensch
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in China, indien men van hem vergt een machtig prophetisme. In zijn stiji is hij groot en goed. Zeg dat het
niet is uw stijl, maar waardeer (zooals men dit ook moet
doen in kunst, vragen wat de man die voor u zong of
dichtte heeft gevoeld) waardeer de bedoeling, de echtheid van zijn leven. En bedenk dan wêl, dat dit leven
in harmonie is met het Chineesche beginsel zelf : respect
voor Orde en voor Ordenaar, eerbied voor traditie, die
door de voorgeslachten is gesticht.
Ach, en is die traditie niet een uitmuntend goed? Ili
kan mij begrijpen dat een jonge, idealistische geest in
verzet komt tegen sleur, tegen ledige vormen, tegen
ijdele leuzen, tegen conventie waaraan het dieper menschenhart zich stoot omdat zij onecht is en verstoken
van gevoel. Wanneer men op de straat elkaar begroet,
wanneer men uitbundig is in beleefde woorden en
strijkages, terwiji men innerlijk elkander uitjouwt en
veracht, wanneer men een huilerig gezicht zet omdat
Oom is overleden en men intusschen den man reeds lang
heeft in het graf gewenscht ter wine van zijn erfenis of
een legaatje ; wanneer men schijnbaar eert de vrouw en
haar tegemoet komt met galante buigingen, terwijl men
in z'n ziel berekent welk voordeel is to halen van een
huwelijk met een meisje van fortuin — dat men dus
ongeveer beschouwt als een handelsman zijn koopwaar
doet — dan is dit alles irriteerend, ons beter ik wordt
wakker en dondert tegen zulke leugens der conventie.
En wij begrijpen het revolutionnaire temperament, wij
verstaan wat een man als Multatuli in het geweer heeft
gebracht, wat hem deed vechten tegen de Slijmeringen
en de Droogstoppels, en nog beter beseffen wij hoe de
Christus toornt tegen de fatsoensmenschen zijner dagen,
Schriftgeleerden en Pharizeêrs, die wachters wilden zijn
van hun yolk, hoedend den geêrfden vroomheidsschat,
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en zij waren als gepleisterde graven, van binnen vol
verrotting en doodsbeenderen, Al het groote en het
goede in het leven is geworden uit verzet, uit een nietberusten in gangbare gewoonten en waardeeringen, Het is
met die gewoonten en waardeeringen, het is met de zeden
als met een vuur, dat allengs sterft : dan smeult het nog ;
wat eens een brand was in de zielen van de heerlijksten
op aarde, dat is geworden tot een asch waarin nog
nauwelijks enkele sintels gloeien, of, wilt gij een ander
beeld : de fontein, de bruisende stroom van het opwaarts
willen is verzand in een hei zonder water of bloesem of
vrucht, En nu is de hervormer de mensch die een nieuw vuur
ontsteekt, die een dam opent, zoodat de stroomen vloeien
over dor geworden velden ; dit is niet aangenaam, en wie
zoo iets durfde ondernemen, vindt allicht zijn looning
aan het kruis. Onbillijk, zegt ge, en ik zeg het met u
mede, maar verklaarbaar niettemin, en dit niet
enkel uit de zelfzucht van de mannen des behouds.
Er is immers nog een andere factor in hun onwil om
to gaan op nieuwe wegen : ter goeder trouw denken zij
dat iedere aanval op hetgeen de menschheid in haar
zeden heeft belichaamd, een schenning van het hoogste
is. En hierin hebben zij betrekkelijk ook alweer gelijk ;
in een waereld, die zich ontwikkelt, gaat men van trap
tot trap verder, en conservatieve naturen vreezen, dat,
waar een zekere sport bestegen is, het verlaten
van die sport achteruitgang zou kunnen zijn, en dien
wenschen zij niet, zij willen bewaren hetgeen wij bezitten : onze instellingen, onze gebruiken, de idealen in
onze gewoonten belichaamd, de gedachten, in onze wetten neergelegd, En omdat zij de menschenkinderen kennen, weten dat duizenden niet leven en niet handelen
kunnen uit overtuiging en idee, achten zij goed het
werktuigelijk volgen van het voorschrift der traditie.
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Met moeite, vinden zij, is dit en dat veroverd op barbaarschheid en op zelfzucht, dus hebben de vaderen
geleefd, dus hebben zij goed en mooi geleefd, tornt er
dus niet aan, eerbiedigt het. In deze beschouwing is zeer
veel waars ; als wij met haar rekenen, worden wij niet
de beeldstormers die gekomen zijn om te vernielen.
Vooruitgang kan zijn recht doen gelden en moet het
winnen op den duur, maar dat het goede zich eeuwig
in de waereld manifesteert, en niet op ons heeft gewacht
om te worden uitgevoerd, heeft Hegel geschreven, en hij
heeft gelijk als hij dit zegt. „Alles wat ontstaat is waard
dat het te gronde gaat," beweert Mephistopheles in
Goethe's Faust, maar men kan er tegenover stellen :
alles wat moet verdwijnen, was toch ook waard te
worden. Zoo begrijpen wij een Kongfoetsj, die in de
Li, het decorum, de zede en het passende, een openbaring van den Hemel, van het Tao vindt. En zijn we
zoo angstvallig niet als hij, zijn we minder vormelijk
in manieren en in tituleering, in complimenten en in
woorden als onze vaderen, vreezen wij vs5Or alles schijn
en sleur en leuzen, bedenken wij dan dat er maar een
middel is om dien sleur te kunnen missen en tevens
anderen niet te hinderen, en dat is : een tactvol menschelijk voelen, een liefderijke zin, Wie deze dingen
bezit, bezit meer dan convenance ooit kan schenken.
Waarachtige beschaving is een kunst en zetelt in het
loutere hart. Niemand beleedigt een vrouw, bemoeilijkt
zijn buurman, is grof in zijn woorden, is stootend in
zijn gebaren, die vervuld is van de goddelijke dingen,
„Die ewigen Gefiihle, Heben mich hoch and hehr, Aus
irdischem Gewiihle" heeft Goethe gezegd. Wie die gevoelens kent staat boven de massa, heeft iets in zich van
de goedheid, die in de beelding alley volken het bezit
der hoogste goden was. En zoo heeft Confucius ten
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slotte nog gelijk : beleefdheid, tact, zij vloeien voort uit
's hemels ordeningen, zij liggen in het diepste van ons
wezen, zij ontsluiten in de kleine alledaagsche sfeer de
wet der Eeuwigheid. En aangezien het leven nu eenmaal alledaagsch is, zijn zij niet te miskennen maar te
eerbiedigen als goede, schoone Bingen,

„Ik weet dat de vogels kunnen vliegen, ik weet dat
„de visschen kunnen zwemmen, ook weet ik dat de
„beesten loopen kunnen; men vangt de loopers in een
„net, de zwemmers aan den haak, de vliegers met een
„pijl. Maar nu de Draak ! Ik weet niet hoe hij opstijgt
„naar den hemel op wolken en op wind, Vandaag heb
„ik Lao-Tsz gezien, Hij is gelijk den Draak,"
Zoo sprak eens Confucius, En hij heeft zijn meerdere
gevoeld in dien anderen wijze, wiens roem in China
voortleeft en wiens werk zoo zuiver is, dat men, na 25
eeuwen, er nog door wordt gesticht, Er is Indische mystiek in zijn voelen, en Indisch luidt de verbeelding die
zijn legende heeft gemaakt, Z66, dat hij bovennatuurlijk
zal geboren zijn, dat zijn moeder hem had ontvangen
in den lichtstraal van een verschietende ster, dat zij hem
twee en zeventig jaren in haren schoot gedragen heeft,
dat hij ter wereld kwam als een grijsaard en dus LaoTsz, het Oude Kind, moest heeten, dat hij zich verhief
in de lucht en de woorden sprak : „Aileen Tao is in
hemel en op aarde de aanbidding waard."
En hier is het program van al zijn werk, zoo keert
het telkens weder in zijn Tao-Teh-King : dat Tao geeerd
moet worden en wij volgens Tao moeten leven, Een ons
nu reeds bekende gedachte dus, van het oorspronkelijk
China, en van Confucius — maar hoe anders wordt zij
hier in dit mystiek gemoed. Zij is dieper geworden,
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inniger, en in een beroemd gesprek dat deze man zal gehouden hebben met Kongfoetsj, spreekt hij uit z'n vrees
voor formalisme : de deugden worden Licht tot woorden,
ommantelen slechts wreedheid, er is verwarring in de
harten, Confucius praat te veel en wil te veel, dit is het
wezen niet, dit is de buitenkant, de schijn. Want het
wezen is de stilte. Gij moet dat zoo begrijpen : wanneer
een wiel zich om zijn as beweegt, dan gaan de uiteinden der spaken snel, en hoe meer hun punten naar
het midden liggen, des te trager wentelen zij, terwiji
het centrum zelf onbewogen vaststaat. En zoo is het nu
met de waereld ook : alles is verandering, spoed, ongestadigheid, maar het hart der dingen, dat is het Tao,
dat is de Orde en de Ordenaar, en die is eeuwig.
Is temidden van de verschijnselen de wet niet standvastig ? er is allerlei dat gebeurt, ontstaat en vergaat in
de schepping, maar dit gebeuren houdt zich aan een
onwankelbare wet, een orde die storeloos en duurzaam
is. Nu vindt Lao-Tsz dat deze orde meer is dan de
Hemel, dien de Chineezen, zooals wij zagen, er mee vereenzelvigden, Tao is nog vaag, verward, voor ons menschelijk, beperkt begrip : Tao is niet dit en is niet dat,
niet een paard, een mensch, een ster : in dien zin kan
men zeggen dat Het niet (jets) is, het is het eene, eeuwige
Wezen, Noemt hij het Tao, dan is dit om er over te
kunnen spreken, inderdaad is Het echter nameloos. Het
openbaart zich in de waereld—evenals het onbewegelijk
middenpunt in de stralen en in den omtrek van den
cirkel, van het wiel zich gelden doet — en dan beet
het Teh, dat is dus het Goddelijke in alle werkelijkheid.
Evenals nu de beweging van het rad uit het onbewegelijke, het middenpunt, is geboren en straks tot de rust
van dat middenpunt wederkeert, zoo is het ook bier ;
alle dingen, die uit het Tao zijn, willen naar de stilte
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ervan terug. Er is als een golfbewegen in het Teh, in de
natuur, en dus ook in den geest, die er uit voortkomt , laat
men zich nu drijven op .den rythmus, zonder er tegen
in te gaan, leeft men, m, a, w. volgens zijn diepste zelf,
zijn wezen, maakt men zich niet te druk met de waereldsche beslommeringen, dan is men weer in Tao, en dezen
toestand noemt Laotz Woe-wei, de groote stilte, een
niet-doen, maar dit wil niet zeggen luiheid, traagheid —
het beteekent innerlijke vrede, die naar het Blijvende
is heengewend. „Tao is de veilige rustplaats voor alle
„dingen, de schat van de goeden, de steun van de slechten.
„Hoe is het dat de Ouden Tao zoo vereerden ? Is het niet,
„omdat men Het vanzelf vindt, zonder den ganschen
„dag te zoeken, en Het de misdaden vergeeft ? Daarom
„is Tao het eerbiedwaardigste onder den Hemel".
Wij worden hier van zelf herinnerd aan het Christelijk
besef dat alleen het geloof, niet het werken zalig maakt.
Want geloof is in dit verband van gedachten het zich
overgeven aan God, het Waereldzelf, het eeuwig Wezen,
en wie dit kan, of liever : wien dit te beurt valt — want
het is een genadegift — hij is een nieuw, een looter mensch
geworden, hij is goed. En het is zoo heerlijk — wat wij
nog dikwijls zullen kunnen opmerken — dat in alle
waereldstreken, in alle tijden de diepere mensch zoo ongeveer hetzelfde zegt. Wel in andere woorden, maar de
zin is een — en hoe kan het anders ? ervaren wij ten
slotte in de hooge sfeeren van ons denken de eene
goddelijke waarheid niet ? Zoo mag men geloochend
hebben dat er bij Laot'sz overeenkomst is tusschen zijn
leer van Taoh-Teh-Woe-Wei en de Christelijke Triniteitsleer, maar die overeenkomst is er niettemin : de
waereld, zoo heet het in beide beschouwingen, is uit God,
en keert in den mensch tot God terug, als die mensch
is rein en wijs geworden, Doch dit zult gij beter verstaan
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als ik elders u een en ander to vertellen zal hebben over
de Christelijke beschouwing van leven en van waereld,
Nu vindt gij misschien dat de vroomheid van Lao-tsz
toch wel slap en werkeloos maakt, En gij wijst mij op
het Westen, gij herinnert mij aan de groote daden, die
het menschelijk vernuft heeft bedacht en de menschelijke wil heeft gewrocht, aan de handelsvloten die ploegen
alle zeeen, aan de geweldige industrie waardoor het
gelaat der waereld veranderd is, aan de spoorwegen, de
telegrafen, het telefoonnet, aan de ontdekkingen der
wetenschap, die ons vertelden de mysteriên van Melkweg
en van dauwdrop, kortom aan onze gansche westersche
cultuur, en gij voegt mij toe : „het moge dan niet let„terlijk de traagheid zijn die Lao-tsz verkondigt, als hij
wil de rust, dan is dit toch ook voor een deel berusting,
en het is niet uit berusting maar uit ontevredenheid dat
het leven telkens wordt vernieuwd”. Maar ik heb U al
gezegd dat Lao-tsz geenszins meent een neerzitten bij
de pakken, en ik voeg er bij dat rust geen berusting
is, maar die concentratie van de ziel waaruit geboren
wordt het doen, Och, wat hebben wij ten slotte nog,
als onze treinen ratelen, als onze hoogovens branden,
als schip op schip de wijde zean ploegt, als ons bestaan
aan macht en rijkdom won ? Er is een drama geschreven,
waarin de man die zich een fortuin verwierf, omkomt
van koude in groote eenzaamheid, en zoo kan veel bezit
en schijnbare sterkte ons arm en zwak laten naar ons
innerlijk, en let nu eens op de kinderen der waereld, die
jagen en rennen naar geld en naar genieting, en die het
nooit vinden, het begeerde, die het geluk daarbinnen nooit
vinden, en daarom ging het toch, Hoeveel geestelijke
uittering, hoeveel gebrek en honger is er niet : levenshonger, gebrek aan vrede, aan Bien vrede Gods — zeggen wij het maar met het oude woord — die alle den-
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ken overstijgt. Hoeveel vertoon is er niet, hoeveel glans
die niets beteekent ; dan zoeken de menschen hun ziel
en zaligheid in een vleugel, waarop niemand speelt, in
een ridderlint dat niemand adelt, in een lief de die niet
anders is dan hartstocht, in een reis de waereld rond,
waarop men medeneemt zijn leegheid en zijn prikkelbaar
humeur. Er wordt gepraat onder menschen over godsdienst, in kerken, in kranten en in boeken ; er wordt
over kunst gepraat, en men moet „op de hoogte zijn"
van de Primitieven, zooals men lets moet „voelen" voor
Sweelinck of voor Bach. Maar dat de religie afgrondelijk is, dat ten slotte het woord sterft omdat de ziel
niet uiten kan haar Neil, dat de kunst is schoonheidsbeelding, en door schoonheid is ontroering voor dat Goddelijke, dat, als de zon door wolken, in dit zinlijk
aanzijn schittert, en wie dit Goddelijke vond, in een lichtspiegeling over het water, in een sterrennacht, in een
beedlaarskind, die is stil geworden als de Moeder, toen
haar een Engel aanzei het wonder van haar Leven, wiji
uit haar zou geboren worden de Zoon des Allerhoogsten — dat zoo is de religie, en zoo de kunst — dit
weet men niet. En toch is dit het eenige en al het andere
ijdelheid. Toch zijn ijdel woorden en ijdel zijn gebaren.
Is het niet gezegd in een goed en een groot boek, dat
„de kinderkens" zijn uitverkoren, dat aan de eenvoudigen het Goddelijke ontsluierd is ? Indien gij simpele menschen hebt ontmoet, den man uit de steeg, den man uit
de plaggenhut, dan hebt gij soms bij hen gevonden
inzicht, ernst, diepte als ontbreekt aan de geleerden.
„Zij die Tao weten spreken er niet over ; zij die er over
spreken, weten het niet." En daarom vindt Lao-tsz dan
ook dat als Tao verloren is de deugd komt, en als de
deugd verloren is komt de menschlievendheid ; en als
de menschlievendheid weg is verschijnt de plicht, en als
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er geen plicht meer is dan is er het fatsoen, het decorum, de schijn. M. a. w. een stage achteruitgang : van
het wezen naar het uitwendige, van de echte naar de
onechte dingen.
Indien ik in u kon overstorten het besef dat het dus is
dat er bestaat een Stilte, waarvoor de menschen van
de waereld bang zijn omdat zij hen beschaamt, maar
die de goede binnentreedt als het vrome hart een kerk, en
wat anders wel de vinger van den Dood doet : effenen
de trekken van het door smart en pijn verwrongen aangezicht, dat doet het Leven nu, en de ziel wordt rustig
en de ziel schouwt zichzelf als in een blanken spiegel
en de storm is neer en de dreigingswolken liggen aan
de kim en maanglans doopt ze met een vloed van
zuiver goud — o indien het dus kon worden in uw
binnenste, dan was mijn arbeid niet vergeefsch geweest.
Maar dan moet gij gaan tot Laotsz, en zijn boek moet
dikwijls bij u zijn, gij moet het hebben op uw tafel,
met den Bijbel en met andere werken, die ik u later
nog zal noemen, en dan zult gij in u voelen worden dat
lied der groote stilte, waarvan de wijsgeer uit het verre,
verre Oosten de melodie gezongen heeft.

HET EILAND DER LIBELLEN.

oo heet Japan, welks yolk verwant is aan
de eveneens Mongoolsche Chineezen, maar
hoe geheel verschillend is zijn aanleg en zijn
geestelijke bouw ! Kinderlijk, naief, met al de
deugden en gebreken van kinderlijk-naieve menschen.
Gij denkt u dit land met z'n lichtende luchten, met z'n
zongeschitter over bloemenrijke tuinen, met in kleurenweelde, met in bontheid van gewaden en in sprookjespracht. Hier zijn thuis de waaiers, waarmee men eens
bij ons in serres sierde, en de zijden kimonos en het
Japansche verlakt, en in de Josiwaras of buurten van
ontspannig zijn de theehuizen, de zangers, de acrobaten en de goochelaars ; hier vindt men schouwburgen
waar de woorden van de spelers worden begeleid door
de muziek van een Japansche luit. Naief is de lust aan
schittering en licht : de ballons in avondtuinen, de optocht
met veel fakkels, waarin nu eenmaal kind'ren vreugde
scheppen ; en dan de Zon, hier niet een sterke held,
een kosmisch-machtige, een overwinnaar van demonen
in de eerste plaats, hier de Zon de toovenaar, die in
glanseffecten spelen doet op alle aardsche dingen.
Japan is het rijk der Zon, zij is de Koningin des
hemels, en haar symbool de spiegel ; van haar stamt de
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Mikado af, de keizer, haar vindt men in den cultus
van het vuur, haar zoekt men in den tempel, die te Ise staat,
in kleurgen optocht, haar looft men er met offer en gebed,
En hoe naief is van dit yolk de kunst . zooals het
komische gevoeld wordt door de jeugd — de kinderen
lachen om wat ouderen ernstig nemen, omdat zij het begrijpen — zoo heeft Japan z'n teekeningen waarin de lach niet
ophoudt, waarin het grappige getoond wordt aan mensch
en Bier en ding. Maar hoe knap is het werk, hoe frisch
is de ziening van deze kunstenaars ; met een paar krabbeltjes weten zij weer te geven allerlei figuren, allerlei
typische gebeurtenissen en grillige conflicten. Hokusai
toont ons de „Reizigers in een regenbui," Hoyen een
„Krekelprocessie" en Choki „Hoe een meloen wordt
doorgezaagd", en het is alles even geestig en alles even
echt. Zoo zien kinderen de dingen aan, maar het zijn
talentvolle kinderen, en zij zijn vervuld van een wonderlijk pleizier in alle aardsche zaken. Wij zijn hier ver
verwijderd van Lao-tsz en van Confucius, maar hier
spreekt een voelen dat toch ook z'n waarde heeft, en
het wordt oneindig dieper als we hooren dat deze zelfde
menschen dus zich, als kinderen weer, gedragen voelen
door de algemeene zede, dus leven in den schoot der
moeder-natie, dat elk vergrijp daaraan, indien het onherstelbaar is, door zelfmoord wordt gestraft. Dit is de zede
van de Harakiri, waarin de mensch zich zelf de ingewanden opent, en wie dit vermag, moet toch wel ernstig
zijn in weerwil van z'n kinderlijk gedoe, en van dien
ernst spreekt ook een lied van Tchurayuki (10de eeuw
na Chr,).
Gisteren bont, laat thans de vlierstruik reeds
doodmoe d' uitgebloeide bloesems vallen —
dit zie 'k, en sinds herhaalt m'n hart het steeds
verganklijk als de bloesem zijn wij alien.
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Zoo waart ook wel over de lichtende dartelheid van
het kind de melancholie, die oudere menschen voelen,
en een kleine peinzer is wel Bens bedroefd geworden
op een kermis waar veel koper is en veel klatergoud en
zeer luidruchtige vreugde, en de ziel van Japan, die toch
ook de Ziel der Menschheid is, heeft geweend in stilte,
omdat alles wegstierf, en ik begrijp het hoe de leer van
Boeddha, het Indisch pessimisme, ook een godsdienst is
geworden van dit tooverachtig land.
Wie enkel zich zou bepalen tot het oppervlak, zou
van meening zijn dat Japan alleen de vreugde diende.
Maar wie dan heeft genoten van het mooie boek , Kokoro,
door Lafcadio Hearn, die weet wel beter, en ziet dit
kinderlijke yolk wel anders, begrijpt dat aan de kinderen
het Godsrijk is geopenbaard, .Als deze dichterlijke man
vertelt van de zucht der Japanneezen naar verandering,
zoodat zij in den loop van hun geschreven geschiedenis
achtereenvolgens zestig verschillende steden als hoofdstad hebben gehad, dan wordt men herinnerd aan
het vluchtige van het kind, het beweeglijke, en ook
wanneer men hoort dat de Japanners gaarne reizen,
hun gansche land al zwervende doortrekken, in weerwil
van de moeilijkheden, door natuur hun in den weg gesteld, Ontvanklijk zijn de Japanneezen ook ; gelijk het
kinderlijk brein meetrilt bij al wat van buiten komt, zoo
is de ziel van dit yolk impressionabel als Been andere.
Maar wanneer Maeterlinck in zijn Tresor des Humbles
van kinderen spreekt die wijzer zijn dan groote menschen, dan geldt dit ook voor deze Oosterlingen, want
zij merken op het Eeuwige dat zoo dikwijls aan ons
nuchterder bewustzijn is ontsnapt. En het is niet alleen
het pure, naleve van het vrouwtje dat man en kind
verliest en dan een nonnetje wordt dat alle kinderen
zoeken — een half suf nonnetje met zonderlinge liefde
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voor al wat klein en poppig is — het is niet enkel de
begrijpende ziel van een yolk dat een moordenaar vergeeft omdat die moordenaar verscheurd is door berouw
— het is dieper dan dit alles, het is het besef der onvergankelijke waerelden, dat wij bij deze gele menschen yin- •
den, Stellig werkte hier de macht van het Boeddhisme,
dus : van Indië, dat klassieke religieuse land. Maar dat
dit het yolk heeft gegrepen, dat het vatbaar was voor
zijn verkondiging, toont een diepte van begrip, waarvan
wij Westerlingen nauwelijks droomen, Een kinderlijke
intultie, die uitkomt in de woorden waarmee ik dan dit
hoofdstuk sluit
„Al wat bestaat in den Tijd moet ondergaan. Wouden,
„bergen — dus bestaan alle dingen. In den Tijd zijn
„geboren alle dingen, die begeerte hebben. De Zon en
„de Maan, alles komt om, geen is er die duren zal.
„Alle dingen, die zijn samengesteld, zonder uitzonde„ring, zijn niet duurzaam, Vluchtig, verachtelijk, zeker
„van hun ondergang, uit elkander vallend , alle zijn
„voorbijgaand als een spiegeling, als een phantoom, of
„als een schuimvlok op de zee„ , Gelijk alle aarden
„eaten door den potter gemaakt ten slotte worden ge„broken, zoo eindigen de levens van de menschen,”
Zelfs daar waar de kinderen zijn — en niet het minst
juist daar — op een kermis van kleur en onder spel
van soms mondaine vreugde doemt dan plotseling voor
de blikken op de Ziel der Menschheid en haar stille
oogen weenen omdat zij moesten blikken in den afgrond
van den Dood,
Maar omdat het de Ziel der Menschheid is, wordt zij
al rustiger, al teerder, want zij is verwant aan het Eeuwige en zij voelt Het in zich, haar troostend Zeif, haar
onvergankelijk Hart.

AAN INDUS EN GANGES,

aar Voor-Indiê trok telkens uit de droom, want
hij wist dat hier de vloed den lotos spiegelt dat
er gaan de gazellen en de olifanten, en dat er
palmen wuiven, en dat de slang zich kronkelt
om de boomen en er de koningstijger schreeuwt. Ook
wist hij dat hier het rijk is van zeldzame verbeeldingen
wonderlijke fabels zijn er gegroeid als grillige gewassen,
en hier heeft gepeinsd de kluizenaar op het mysterie van
het leven, en woorden van onzeggelijk diepe wijsheid
kwamen tot ons als pelgrims uit dat verre, oude land.
Nu moet gij ontschoeien de voeten als gij dit land
betreedt, want de grond, waarop gij staan zult, is heilige
grond, en de ziel van dit yolk genaakt men niet dan
met in eigen hart de vrome, teere stilte, Doe van u
weg het gedruisch der mondaine waereld, vergeet te vragen naar goud en winst en roem, schud of den dag en
zijn ruwe klaarheid als een benauwden droom, Als gij
dit wilt, kunt gij het, en dan zijt gij dicht bij Hindustan,
en de nacht is er, waarin de zuiverste gedachten open
gaan als ongerepte lelien,
Een yolk van het Noorden, van het Westen, een Kaukasisch yolk, dat der Ariers, het is in overoude tijden
ingedrongen het Vijfstroomenland, het heeft eerst getoefd
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wellicht op hoogere berggebieden, en heeft zich straks
gezeteld in de dalen van de groote stroomen, en heeft
dan in zich opgenomen elementen, die kiemden tot een
andere dan hun oorspronkelijke cultuur.
Want deze Ariers, zij zijn nog niet van de mystieke
afzonderlijkheid der latere geslachten. Een yolk van
boeren, van herders, een dorpsgemeenschap, met, voor
den krijg, een koning, een yolk dat z'n runderen hoedt,
z'n ploegschaar smeedt, z'n strikken spant — zoo zien
wij dit yolk in de primitieve zangen der Rig-Veda, de
hymnen van den alleroudsten tijd. Maar zij hebben alvast
geleerd de oogen to heffen naar den hemel, zij hebben
gehoord het geruisch van den wind, en van den donder
de rateling, en zij hebben de Zon begroet, die een zoon
is der wolken en die aan de lucht schittert als een koning
in zijn diviene majesteit. Ja, en de hemel zelf, Varoena,
die duizend oogen heeft in den nacht, die in 't verborgen schouwt, en wien geen woord ontgaat, omdat hij
steeds nabij is — en met dien hemel het Vuur, Agni,
geboren uit den hemel, in de zon gloeiend, maar dan
neerstijgend, met den bliksem, en straks, op de aarde,
levend in 's priesters offervlam. En als de priester zijn
pramantha neemt — stel u voor een hout waardoor een
ander hout is heengeboord — dan draait hij dit toestel,
zooals men een rad draait : door de wrijving van staaf
op staaf ontspringt een vonk, en dan is de God er, de
lichtende, de heerlijke, Agni die het zaad draagt van het
leven. Deze pramantha, dit kruis, symboliseert dus het
leven ook, en het herinnert aan de zon zelf, mee een
wentelend rad, mee een wieg van vuur, ook daar is de
wording gelijk zij hierboven is : de vlam ontspringt uit
de wieling van het zonnerad, de zon is ook een kruis,
en alweer is het kruis symbool van alle licht en scheppen. En dan zal de Zon ook nog veel andere namen
4
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dragen, en zal de god Soerja zijn, het alles schouwend
oog, de alverzorgende, en dan Savitri, dat is de wekker van beweging, en als Poesha degeen die de landen
met zijn felle gloeden schroeit, Maar vooral als Agni is
hij een groote god, zooals groot is Indra, de held die
overwint de booze wolkenslang, Indra, die met z'n
Maroets 1 ) strijdt en is de Vritra-moorder : de zon in de
lente, overwinnend dat sterrenbeeld dat in den winter
domineert,
Want astraal zijn zij alien, de goden en hun mythen.
Het is steeds de verheerlijking van licht en dag en leven
tegenover duisternis en nacht en dood. De Heeren zijn
het, de Asuras of de Dewas, die de vrome Hindoe zoekt
in de Rig-Veda, en voor hen is zijn offer, dat van het
soma vooral, van dat plantensap, dat, genuttigd, dronken
maakt en dat nu kracht leent aan den mensch, maar
ook dus aan den God dien men het biedt, Zoo — en
ziedaar een eigenaardige gedachte — zoo wordt dit
soma, daar de goden het behoeven, zelf der goden meerdere, minstens zelf een god, en gij begrijpt wat dit zeggen wil : de cultus heeft een magische beteekenis — in
het somaoffer wordt de god geboren, die nu Soma heeten
zal, zooals, op zijn beurt, de priester met in vuurtuig
god Agni uit het hout zal wekken, Begrijpt gij nu, hoe
in de lijn van deze dingen ligt die latere godsdienst,
waarin de priester almachtig is, waarin zijn wijsheid, zijn
techniek den loop der sterren stuurt, den hemel onderhoudt, der aarde voedsel schenkt ? — begrijpt gij hoe
uit de Rig-Vedahymnen opgroeit de religie van het
Brahmanisme: Brahma, dat is dat priesterlijke weten,
die priesterlijke kunst, waardoor de schepping is ge1)

Windgeesten, Vritra = de Slang, die aan den hemel 's winters

zichtbaar is.
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wrocht ? Dit is een inzicht eerst van jongren tijd — want
in de oude zangen is nog sterker dat onmidlijk voelen
van de groote hemelmachten, Zeg dat dit is patisch, dat
hier is de uiting van een mythologisch dichten — is het
er minder om ? is het verouderd voor ons wetenschaplijk denken, onze wijsgeerige kritiek ? Neen, want hoe
dieper toch dit denken dringt in de geheimen der natuur,
hoe meer het ons onthuld wordt dat de natuur logisch
is, dat zij in zich bergt de gedachte — want hoe zouden
we in haar vinden waarheid, cl, i, een zuiver denkbeeld,
indien zij zelf niet was gedachte, die dan toch in goddelijk Denken rust? En dat hebben gevoeld die menschen
en verbeeld in hunne mythen : niet blinde wezens, niet
louter noodlot, toeval regeeren deze wereld, maar de
lichtenden, schouwenden, de Heeren die hunne wijdsche
paden gaan. En de dichters van onze westersche cultuur,
een Shelley en een Tennyson, hebben het ook weer
zoo gevoeld : er is voor hen een ziel in de dingen, en
die ontsluit zich aan hen in hun droomen, en dit is de
glans op hun aangezicht en dit is hunner verzen pracht.
Spreek dan niet van vooruitgang, waar men dit besef
verloren heeft : wij zijn armer geworden, trots onze
industrieen, onze luchtvaart en torpedoschepen, indien
voor ons, uit de dreigende wolken, niet meer tot ons
komt een ziel, indien wij niet de Dewas schouwen onder
sterrenluchten en voor ons de wind niet is een Roedra,
die een heir van duivelen wegbant, en de Zon niet is
Savitri, en aan onzen hemel niet meer schittert het overwinningskruis.
Maar wel beseffen wij dat wind en wolk en zon toch
niet zijn de goden, maar openbaring van een alomvattend goddelijk Leven, En dit wisten de Rig-Vedadichters
ook, en zij hebben het gezegd als zij spraken van Rita,
dat is : de Orde der schepping, die is het wezen der
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groote hemelmachten, en zij hebben het weer gezegd,
als zij, tot Agni biddend, Agni noemden Varoena, Soma,
Indra, omdat dit eigenlijk toch zijn de namen van het
Eene, Eenige dat alle ding omsluit. Zoo groeit op, in
overoude tijden reeds, het Indisch pantheisme, en dat is
niet een vergoddelijking van alles, van dier en steen en
ster, neen, dat is het besef van het onzienlijk wezen dat
zich uit in alle aardsche werklijkheden. Zooals Ruckert
het laat zeggen den Perzischen mysticus :
Ich sah empor, und sah in alien Raiimen Eines,
Hinab, und sah in alien Wellenschaumen Eines.
Ich sah im Herz, es was ein Meer, ein Raum der Welten,
Voll tausend Traiimen, ich sah in alien Traumen EinesLuft, Feuer, Erd' und Wasser sind in Eins geschmolzen
In deiner Furcht, dasz dir nicht wagt zu baiimen Eines.
Der Herzen alles Lebens zwischen Erd' und Himmel
Anbetung dir zu schlagen soil nicht saiimen Eines.
Of zooals Angelus Silesius zegt in de 17de eeuw.
Ich bin nicht auszer Gott, und Gott nicht auszer mir,
Ich bin sein Glanz und Licht, und er ist meiner Zier.
En verder:
In Gott ist alles Gott ; ein einzig Wiirmelein,
Das ist in Gott so viel als tausend Gotte sein.
Verbind nu deze pantheistische opvatting met die van
de bespiegelende priesters, volgens welke hun wijsheid,
hun of ferkunst en offertechniek, Brahma, de waereld in
gang houdt, dan zal deze wijsheid niet meer die zijn
van elk hunner persoonlijk, dan is hier de Godswijsheid,
waaraan de offeraar deel beef t, en dan zal het Brahma
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de God zijn, waarin alles rust, waaruit alles kwam, waartoe alles wederkeert. En dan is er niets meer dan dit
Brahma alleen ; dan is, wat wij Westerlingen werkelijk
noemen : zon, maan, plant, dier, enkel een rimpeling op
den stroom der Eeuwigheid, een gestalte als die een
wolk wel vormt, en die straks vervluchtigt, dan is de
veelheid als een droom, en dit zegt de Hindoe ook : het
Brahma droomt, en uit Bien droom zijn de bedrieglijke
gedaanten dezer waereld, is de Maya, de schijn, de leugen,
en het is de zin der mystiek en der contemplatie : in te
keeren tot zich zelf en zijn diepste. Zelf te vinden, dit
Goddelijke, dat Brahma is, van alien waan verlost.
In het Oud-Testamentisch Spreukenboek lees ik dat
de Wijsheid de waereld heeft gemaakt, en in het Johannes-Evangelie dat de schepping door het goddelijk
Woord, of liever : de goddelijke rede is geworden, En de
groote philosooph Johann Gottlieb Fichte was van oordeel, dat in den proloog van dit Evangelie zijn eigen
stelsel in beginsel was vervat. Zoo vond Schopenhauer
zijn denkwijs terug in de Oepanishaden, dat zijn
tractaten, verhandelingen, in het Bosch overdacht en
opgeschreven, want de Brahmaansche geloovige stelde
er prijs op, na leerling te zijn geweest en zijn maatschappelijke plichten vervuld te hebben, de eenzaamheid
van het woud te zoeken en zich daar te verdiepen in
gepeins over Ueven, dood en eeuwigheid. Uit zulke bespiegelingen zijn de Oepanishaden geboren, en de westersche wijsgeer Schopenhauer was er verrukt van toen
hij ze leerde kennen, omdat hij erin terug vond de
hoofdgedachten van zijn eigen philosopisch systeem.
Voor hem en voor de Oepanishaden is het Eene alleen
waarachtig, hij noemt dat Eene den Wit, de Oepanishaden duiden het aan als het Brahma, en dat is de Wijsheid, waardoor dan weer de overeenkomst tusschen deze
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Oostersche geschriften en de idean van het Spreukenboek en Johannes eenerzijds en die van Fichte anderzijds duidelijk wordt, In elk geval, men ziet hoe hoog
de geestelijke cultuur van Indie gestegen was, in vOOrchristelijke tijden reeds : wat het Westen eerst vond na
oefening van veel metaphysisch denken dat is hier
onmiddellijk gegrepen door een diepe intultie, Brahma,
de wijsheid, het eene waarachtige — beseffen wij
niet, wanneer wij onderzoeken de waereld, wanneer zij
zich meer en meer onthult als mathematisch, logisch,
beseffen wij dan niet, dat zij gegrond is in de Rede, dat
in Haar het eeuwig wezen is? En dan verstaan wij het
immers dat men vermoed heeft een geestelijke kern der
dingen, iets aan onzen geest, aan onze ziel verwant, en
daarom hebben de Hindoes Brahma ook weer Atma
genoemd, en Atma, dat is : adem, levensadem, geest
des levens,
In het Lied van de Godheid, in het Bhagavad-Gita,
dat van jongeren datum maar uit denzelf den kring afkomstig is, zegt Krishna
Aan mij is 't al geregen als een schat
van paarlen aan het snoer,
Ili ben de smaak
der waat'ren, schitt'ring Ili van zon en maan;
het Woord van kracht in alle Vedas, Ili
ben het geluid in ether, manlijkheid
in mannen; Ili der aarde reine geur
en schittering in vuur ; het leven Ik
in alle wezens, en de strengheid in
asketen. Als het eeuwig zaad van al
wat leeft, ken mij, o Partha! Ili de Ziel
van al wat ziel heeft, van het prachtige
ben ik de Pracht.
(Vert, J. Schuver).
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Krishna is hier een andere naam voor Brahma, en
Brahma is het Eene, het Wezen, het onvergankelijk
Wereldzelf.
Hoe vindt men het ? Hoe komt men tot Yoga, tot eenheid met het Goddelijke ? Hoe wordt men los van de
bedriegelijke veelheid, van de Maja, en ontdekt men
Dat wat werkelijk is?
Ten eerste door ascese. Want indien het Volstrekte,
het Ware niet is dit en niet is dat, dan kan ik het enkel
bereiken door dit eindige, dat ik zelf ben, te verloochenen.
En ik verloochen het als ik mijn wil wegwend van deze
waereld, als mijn ik afsterft, als ik mij ontledig van alien
aardschen zin.
Nu moet gij niet zeggen : dit is dwaas, nu moet gij dit
niet ver van u doen en het overdrijving achten. Er is in
dit ascetisme iets heel nobels en iets heel goeds. En
geen religie is denkbaar, geen dieper menschzijn is denkbaar, tenzij gij zijt verbroken, tenzij gij zijt gestorven.
Ook in het Christendom heet het, bij monde van den
mystieken Christus : dat slechts wie zijn leven verliest,
zijn leven vinden zal. En elders wordt de mensch aangespoord zijn kruis op zich te nemen, met Hem te sterven
aan dat kruis en dan met Hem te worden opgericht.
Zal dit iets meer dan een phrase zijn, dan moet het
beteekenen dat een mensch aan niets meer moet hechten,
dan dat Eene te vinden, dat hij voor den schat, dien hij
ontdekt in den akker, alie andere bezit moet veil hebben,
dan wil dit zeggen : niets in de waereld is wat waard
als gij het vergelijkt bij God. Misschien klinkt u dit
vreemd, want gij hebt nog tal van goede en mooie dingen
die uw hart op hoogen prijs stelt, gij hebt uw jeugd en
uw lichaamskracht, uw vriendschap, uw jonge liefde, uw
dorst naar kennis en uw idealisme. Maar let nu eens
goed op : uw jeugd gaat voorbij, en de vriendschap en
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de lief de verwelken als bloemen voor den herfstwind,
en, zooals het heet, de kennis zal te niet gedaan
worden en de profetiên zullen te niet gedaan worden.
1Viisschien denkt ge er u nog niet goed in wat dit beteekent : dat niets standvastig, dat alles ten slotte ijdel
is. Maar gij zult toch wel kunnen vatten dat er menschen zijn geweest die dit zoo diep voelden, dat zij
niets meer vonden aan de waereld — nu, in dien toestand
verlangt men niet naar dit of naar dat, begeert men
geen goud of roem of zinneschoonheid, men maakt zich
leeg van alle verlangen, want dat verstrooit, versplintert, en de ziel wil niet verstrooid en versplinterd worden, de ziel wil opgaan in het Eene, Dat niet begint en
eindigt, dat dus ook de dood is van de lagere zelfheid:
en de ziel leeft dan nog, als een gestorvene, met God
alleen, in de stilte van zijn verborgen innerlijk.
En is er niet iets heel superieurs in ascetische menschen? Als men zich heeft geemancipeerd van de zinnen
z(56 dat men niet geeft om wat die zinnen kittelt, als
men vrij is van iedere verslaving: aan tabak en alcohol,
aan lekker eten, aan een donzen bed, als men is uitgestegen boven lijflijken hartstocht, als men met deze dingen niet meer worstelt, maar men is er over heen, men
is heer en koning in zijn hartehuis, en de booze demonen, die het verontrustten, zijn door den Christus in ons,
het Goddelijke daarbinnen, uitgebannen — is men dan
niet geweldiger dan een gebieder over wereldrijken, die
daarbij een knecht is van zijn luim?
In elke ethiek is dan ook een kern van ascetisme :
aan de Evangelische heb ik reeds herinnerd, maar ook
die van de Stoa en van Plato, ja van alle wijsgeeren
en van alle godsdiensten, hebben haar haren jongeren
op het hart gedrukt. En vooral moest Indié dit doen,
omdat bet, meer dan wij Westerlingen, het leven heeft
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opgevat als een droom, de dingen dezer wereld als
misleidende gestalten, die ons van ons diepste Zell, die
ons van God, vervreemdden. Stellig zijn zij hierin te ver
gegaan ; de kluizenaar der Hindoes heeft het menschelijke
in zich vermoord : als hij neerzat in z'n vervuilde pij,
vol ongedierte, als hij zwak en ziekelijk werd omdat hij
de natuur verkrachtte, dan ligt hier overdrijving in, Een
overdrijving die ook al weer verklaarbaar is : verklaarbaar uit het abstract karakter van zijn denken, Ili bedoel dit : hij denkt abstract, de Brahmaan, waar hij vergeet dat het Eene, God, zich in de veelheid, in de
waereld openbaart, dat dit vele dus niet verkeerd en
nietig heeft te heeten, mits wij het als konde van het
Goddelijke beseffen,
Voor den waarachtigen, wijzen mensch zijn de dingen
der natuur en zijn eigen lichaam functies, werkingen
waardoor ons God zijn teeken Beef t, zij zijn dus mid.delen waarvan het Ili zich bedient, waar de ziel boven
staat ; het gebruikt ze, het misbruikt ze niet en het ontvlucht ze niet. Dit vergat de Hindoe, en zijn tekort heeft
zich gewroken,
Als wij over het Boeddhisme spreken zal ons dit nog
klaarder worden ; nu beseffen wij het reeds in den Brahmaanschen kluizenaar, waar hij door z'n ascetisme zijn
menschzijn heeft vermoord, En dit menschzijn moet slechts
gedood worden, opdat het worde opgewekt, de zinnewaereld moet vergaan om als Godsbeeld te herrijzen, Dit
leert het Christendom, en dus gaat het boven deze leer
der Bhikshu's uit. Toch behoudt die leer haar waardij,
zij is alvast hooger dan het mondaine Leven, hetwelk
God niet kent en de aardsche dingen liefheeft met afgodische begeerte, En omdat dit zoo is, is ook het tweede
wat de Brahmanen willen om het zelf te vinden, van
de grootste waarde : contemplatie, concentratie, een zich
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richten van de ziel op het Eeuwige boven alle werelddingen uit,
Moderne menschen, Westersche menschen, zij maken
zich druk, zij jagen naar geluk en roem en geld en zingenot, en men zou hun willen toeroepen, met het Bijbelwoord: Wat baat u dit als gij schade lijdt aan uw
onsterfelijke zielen? In de stilte, in de overpeinzing
komt de bezonkenheid: ga eens neerzitten, zonder boek,
zonder gesprek, in een binnenkamer, luister hoe een
klein kindje in u schreit — want dat hebben wij alien
in ons, een kindje dat roept om moeder — maak het
nacht om u heen, dan rijst weldra de dag, Dan komt
Het, ja dan komt Het wel. Men moet, voigens Plato, de
oogen sluiten om het Goddelijke te vinden, Men moet,
wil hij zeggen, in zich zelf schouwen, naar zich zelf
hooren, dan is Het er, het Onverganklijk Zelf, het Wezen,
dat aller wezenen Wezen is, dus ook van ons, Dan rijst
Dit op, Het antwoordt ons, Het ontsluit zich, en wat de
mystieken wisten en de philosophen, dat wordt in ons
bewaarheid: het Hart der dingen is het Eeuwige, en dit
Hart is ook ons ik,
In een Indisch geschrift beet het: „Wie zoo waakt,
„als iemand die goed slaapt, en de tweeheid niet ziet
„ofschoon hij ze ziet, die ontdekt den geest; hij komt,
„nadat zijn geest is ondergaan in het eerie hoogste Brahma,
„in het onzinlijke, met slechts eerie eigenschap voorzien,
„van alien schijn der gedeeldheid bevrijde volkomen
„Brahma (Vedanta-Sara).
Zoo is het ook, Van het hart zijn de uitgangen des
levens, en om groot en goed te leven, moet men gevonden hebben het onvergankelijk Hart,
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Zu!k een religie, zulk een mystieke wijsbegeerte is
niet voor de groote menigte. En het aristokratisch Indik
gaf ze dan ook niet aan het yolk, dat het in zekeren
zin verachtte en dat moest zalig worden op gansch
andere wijs.
Aristokratisch is Indie, met in kasten, vier eerst in
getal, straks vermeerderd met vele, en de Brahmaan wist
wel dat bespiegeling en ascetisme den duizenden niet
voegt. Het Hindoeisme leert ons wat het volksgeloof
geweest is in de kringen van niet zoo hooge heiligheid,
Als in primitieve beschavingen worden er vereerd dieren
en schimmen, en, behalve Brahma die vermenschlijkt
wordt, aanbidt men Vishnoe, den zonnegod, den goeden,
en den boozen, verdervenden zonnegod, Civa, alle drie
te zaam verbeeld als Trimoerti, driehoofdig, terwijl men om
hen heen verschijnen ziet de vrouwelijke gestalten Lakshmi,
Durga, Kali, en er wordt verteld dat Vishnoe mensch
of dier wordt, dat hij onder anderen als Krishna, een
nationale held, op aarde nederdaalt. En Bens zal een
Heiland komen Kal-Ki, en hij zal de dooden opwekken,
en zij zullen zalig leven in een nieuw gevormde waereld.
Ver zijn wij bier verwijderd van de oude philosophische
bespiegeling. En ook de leer der reincarnatie is een
populaire verminking van een diepe en schoone gedachte.
Dat in alles het 6ene Wezen woont, dit Wezen in
telkens nieuwe gestalten wederkomt, wie loochent het ?
Maar in de opvatting der menigte verkeert zich dit besef
tot de voorstelling, dat de ziel in het lichaam huist als
een vogel in een kooi, om bij het sterven er dan uit te
vliegen en in een ander lichaam te gaan woven. En dan
wordt deze leer met die aangaande het Karma in verband gebracht. Men zou kunnen zeggen : Karma is van
het leven de uitkomst, het tekort of het tegoed. Karma
is wat van ons streven en ons willen overblijft, dus
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nawerkt, en de bedoeling wordt duidelijk als ik ze zoo
toelicht : wat wij zijn, zijn wij door de voorgeslachten,
van hen erf den wij zoowel het goede als het kwade,
gij denkt aan het karakter van een mensch, maar ook
aan de opvoeding, die hij heeft genoten en wat wij alien
bezitten aan wetenschap, kunst, idealisme, het is evenzeer ontvangen als de technische middelen, die de menschheid in den loop der eeuwen op de natuur veroverd heeft.
Een diep ernstige, een wijsgeerige gedachte, niet waar ?
En een die ons wel stemt tot dank, en ons doet voelen
dat we niet op ons zelven staan, dat er iets is hetwelk
boven het individu uitrijst, een hooger Individu, het
geslacht waartoe wij behooren, ons yolk, ons ras, en
dan de menschheid in haar geheel, die, wat zij aanvankelijk had, weer aan hare voorouders had te danken —
zoodat wij ook hier terugkomen op het allesomvattend Wezen, het algemeene, waarin wij leven, ons
bewegen en zijn, en dat ons, uit zijn diepten, toerust
met al onze vermogens. En daar dit wezen niet buiten
ons is maar in ons is, al is het ook in milliarden andere
wezens behalve ons, wil het, ook door middel van ons,
Zijn doelen vinden ; wij tellen dus mee, wij zijn op onze
beurt voorouders, en dit doet ons het ernstige van ons
leven voelen : wat zullen wij presteeren, wat zal van
ons het Karma zijn? Ook hier gaan de Oud-Indische
wijsheid en de moderne wetenschap hand aan hand,
mits men die wijsheid neme in haar oorspronkelijken zin,
mits men ze niet verminke zooals in 't volksgeloof
gebeurd is. Daar toch heeft men gedacht, evenals in de
reincarnatieleer, aan een afzonderlijke ziel, eerst met
een lichaam verbonden, maar door den dood er van
losgemaakt, en die nu, zooals wij zagen, in een ander
lichaam trekt en trekken moet, om daar te boeten voor
haar zonden en zich te reinigen tot beer leven. Natuur-
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lijk is dit de bedoeling der Brahmaansche wijzen niet,
want zij erkenden niet den enkelen mensch : deze gold
als een schijn, een phantoom, een gewrocht van de Maya ,
wat zij meenden was dit: het eene Eeuwige dat zijn beelden
droomt, gaat niet voorbij, de beelden wisselen, maar, daar
er samenhang tusschen die beelden is — zij wortelen
immers in een zelfde Brahma — beslist het vorige over
het volgende, en zoo verder. En dit duurt totdat het
Zelf, in den asceet, den wijze, zich zelf heeft ontdekt,
dan zijn de beelden te niet gedaan, dan is het Nirwana
gekomen, en dit is het Niet in zekeren zin, de ontkenning van dit en dat, maar eigenlijk is, wig dit en dat
juist het nietige is, de negatie hiervan het waarachtige,
en is het Nirwana het positieve, de zaligheid van een
bovenzinlijk leven.
Uit den aard der zaak zijn beschouwingen als die wij
in de Indische bespiegeling aantreffen, naar het pessimisme toegeneigd. Want wie zoo sterk voelt het vergankelijke aan de dingen, wie zoo beseft den waan die
leven heet, wie een zoo zwaren weg heeft te wandelen
eer hij aan dien schijn en waan ontkomt, zoo iemand
moet het wezen, of de dood wel het begeerlijkst is van
alles. Toch wil de Indi6r — behalve de secte der Jainas
die den zelfmoord aanprijst — den dood niet, omdat deze
niets uitwerkt , het Rad der geboorte wentelt en wentelt
opnieuw, de dood vernietigt den vorm van den waan,
nooit den waan zelf. En de weg des heils wordt dan
ook veeleer gezocht in de reeds behandelde ascese en
de contemplatie, niet in ethisch scheppen, in goed zijn
voor de menschen, althans niet in de eerste plaats. Want
dit goed-zijn zou vooronderstellen actie en daarvan wil
de Indier niet weten. Eerst het Boeddhisme heeft het
heil gezocht op den weg van medelij en dienstbetoon.
Intusschen bezit het Brahmanisme een woord, het
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groote Woord: Tat Twam Asi: Dat zijt gij — aanduidend
aller dingen eenheid en dus ook de eenheid van den
mensch met andere menschen, Op dit beginsel kan een
moraal worden opgebouwd; dit heeft in de 19de eeuw
Schopenhauer gedaan, en het beginsel blijft van de aller
grootste beteekenis. Indien ik ervan doordrongen ben
dat mijn naaste in wezen met mij een is, dan zal ik —
wanneer ik deze overtuiging althans ook voelend beleef
— hem liefhebben, wet wetend dat alles wat ik hem
toevoeg op mij zelven neerkomt omdat hij en ik gestalten
van het eene Brahma zijn, De moordenaar en de vermoorde zijn, van uit dit gezichtspunt, een, en men ziet
in wat zulk een manier van beschouwen wil zeggen in
verband met de vraag, of er een goddelijke gerechtigheid
heerscht op aarde, Wie in de Indische eenheidsleer, het
monisme, huldigt, vindt die gerechtigheid volmaakt, want
het is hetzelfde Wezen dat het werk doet en de belooning oogst. Maar daar de Indische asceet zich had
afgewend van de waereld, daar zijn monisme abstract
was, d. w, z, hij het vele aan het Eene had opgeofferd,
kon uit zijn beginsel geen groote ethiek groeien, en de
Brahmaansche peinzer was boven de begeerte uit, als
hij, zittende to turen op zijn neus of op om hem heen
getrokken bonte cirkels en het woord Om murmelende,
deel kreeg aan den vrede des Nirwanas, terwie het
yolk in duisternis was, tot het zou zien een groot Licht,
en dat is het Boeddhisme geweest, dat zich ook tot de
schare heeft gewend.

DIE OP DEN LOTOS ZIT.

le op den lotos zit, dat is Boeddha, want de
lotos stijgt op uit den vloed, en, rustig, onbewogen blijft, op den stroom der waereld, hij die
de verlossing heeft gevonden.
„De volmaakte, o monniken, is de heilige, hoogste
„Boeddha ... Opent uwe ooren, o monniken, de bevrij„ding van den dood is gevonden. Ili onderwijs u, ik predik
„de leer. Als gij volgens de onderrichting wandelt, zult
„gij nog in dit leven de wijsheid zelve kennen, en ze
„zien van aangezicht tot aangezicht„ . , Twee uitersten
„zijn er, o monniken, waarvan iemand, die een geestelijk
„leven voedt, zich verre moet houden. Welke twee uiter„sten zijn dat? Het eene is een leven in genietingen,
„ten prooi aan lusten en genot. Dat is laag, onedel,
„ongeestelijk, onwaardig, nietig. Het andere is een leven
„van zelfkwelling, dat is somber, onwaardig, nietig. Van
„deze beide uitersten, o monniken, is de volmaakte verre
„en heeft den weg, die in het midden ligt, begrepen, den
„weg die het oog opent en den geest opent, die tot rust,
„tot kennis, tot verlichting, tot het Nirvana voert ! ... Dit
„is het heilige, achtvoudige pad, dat beet : recht geloof,
„recht besluit, recht woord, rechte daad, recht leven,
„recht streven, recht gedenken, recht zich verzinken.
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„Dit, o monniken is de weg in het midden, dien de
„volmaakte heeft gevonden, die tot rust, tot kennis, tot
„verlichting, tot het Nirvana voert. — Dit, o monniken,
„is de heilige waarheid van het lijden : geboorte is lijden,
„ouderdom is lijden, ziekte is lijden, met dengeen die
„men niet liefheeft verbonden te zijn is lijden, van den„geen wien men bemint te zijn gescheiden is lijden ; niet
„te erlangen hetgeen men begeert is lijden ; kortom, het
„vijfvoudig zich hechten aan het aardsche is lijden. —
„Dit, o monniken is de heilige waarheid van het ontstaan
„van het lijden ; het is de dorst naar bestaan, die van
„wedergeboorte tot wedergeboorte voert, te zamen met
„lust en begeerte, die hier en Binds zijn vreugde vindt,
„de dorst naar genieten, de dorst naar ontstaan, de dorst
„naar macht. Dit, o monniken, is de heilige waarheid
„van de opheffing van het lijden : de opheffing van de
„dorst door algeheele vernietiging van de begeerte, haar
„te laten varen, zich van haar te ontdoen, zich van haar
„los te maken, haar geen plaats te gunnen. — Dit, o
„monniken, is de heilige waarheid van den weg tot
„opheffing van het lijden , het is dit heilige achtvoudige
„pad, dat beet : recht geloof, recht besluit, recht woord,
„rechte daad, recht leven, recht streven, recht gedenken,
„recht zich verzinken. — Sedert ik, o monniken, van
„deze vier waarheden (die van het lijden, die van zijn
„ontstaan, die van zijn opheffing, die van den weg tot
„zijn opheffing) deze kennis in zuivere klaarheid bezit,
„sedert weet ik, dat ik in deze waereld, met de goden„waereld, met 's duivels en Brahma's waereld, onder alle
„wezens, asceten en Brahmanen, goden en menschen,
„de hoogste Boeddhawaarde verworven heb. En ik heb
„het begrepen en geschouwd, onverliesbaar is de ver„lossing van mijn geest, dit is mijn laatste geboorte.”
Dit is de beroemde prediking, die de Boeddha zal
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gehouden hebben te Benares, exoterisch, dat is: voor de
menigte, want er wordt gesproken over goden en duivelen,
over hemelsche en aardsche waerelden, maar niettemin
zuiver van opvatting, pessimistisch zooals immers het
Boeddhisme wezen wil. Een godsdienst is het niet, het
is veeleer een atheistisch stelsel, dat van een man is
uitgegaan, wien de legende heeft verheerlijkt, tenzij men
moet aannemen, met sommige geleerden, dat de gansche
historie van den stichter astraal is te begrijpen, dus dat
Boeddha de zon is, die de machten van het duister
overwint. Doch dan bedenke men wel dat de zonnemythe is vergeestelijkt. Dat het hier niet betreft het
stoffelijk licht, maar het Licht der waereld, en dat in dezen
man het ideaal van den volkomen mensch is uitgebeeld.
De historie van den koningszoon, die, getroffen door
de ellende van het leven, zijn vrouw en kind ontvlucht,
om bij asceten en Brahmanen al even weinig hulp te
vinden als in de genieting dezer waereld, die dan onder
den Bodhiboom, di, den boom der verlichting, tot wijsheid komt, en een nieuwe prediking brengt, een prediking
voor alle kasten zonder onderscheid, deze historie is
dan phantasie, evengoed als het blijkbaar verdichte van
zijn bovennatuurlijke geboorte, van zijn aanbidding door
de wijzen, van zijn vroegrijpe wetenschap, van zijn verheerlijking tot het Nirwana, en reeds voor lang heeft
men de overeenkomst opgemerkt tusschen deze berichten
en die welke ons in de Evangelien aangaande Christus
worden meegedeeld.
Maar hoe men dan ook oordeelen moge over den
oorsprong van het Boeddhisme, dit staat vast dat het
geheel op de lijn ligt der Indische ontwikkeling, dat hier
wordt getrokken een consequentie en dat verder wordt
aangebracht een praktische verbetering.
Allereerst de consequentie. De Brahmaansche philo5
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sophie had geleerd, dat het waarachtige het Eene is en
de veelheid Maya, schijn. En dat men moest ontvluchten
den schijn om zich in het Brahma te verdiepen.
Maar indien nu dit Brahma niet anders deed dan schijn
voortbrengen, indien het droomde en niet meer dan
droomde, indien hierin zijn functie opging, was het Brahma
dan zelf niet nietig, was het Brahma dan ook het absolute
Niet ? Want als hetgeen men van het Wezen te weten
krijgt steeds en overal negatie is en ijdel, wat weerhoudt ons dan te zeggen : het Wezen zelf is wezenloos,
het Ware in de waereld is dat er geen God bestaat, zooals er geen mensch bestaat en geen waereld bestaat ? en
dit is de consequentie, aangedurfd door het Boeddhisme.
Daarbij komt dat, door welke oekonomische omstandigheden dan ook, de waardeering van het leven steeds
pessimistischer geworden was, en men dus kon zeggen : de
droom, die het waarachtige is, is een booze droom, het
bestaan is slecht, en ervan verlost te worden is het allerbegeerlijkste. Maar daar er waren, die vonden dat het
ascetisme dit heil niet schonk, dat de philosophie onmachtig was het yolk te helpen, zochten dezen het op een
anderen weg. Een weg die open zou zijn voor alien, en
dit is de verbetering waarop wij doelden : Brahmanen,
Kidders, Boeren, Handwerkers, alien zouden het heil
kunnen vinden ; geboorte, kaste golden niet. Indien men
slechts inzag de nietigheid van het leven, het groote
levensleed, indien men maar besefte dat dit enkel kon
worden weggenomen door het uitroeien der begeerte
en dat die begeerte voortkwam uit onkunde, en dus
kennis, inzicht het eerste noodige was om den weg ter
verlossing te gaan, dan was het goed. Want dan hield
men op te willen, niet door ascetische kwellingen, ook
niet door wijsgeerig denken, dat niet is voor de menigte,
maar door dien tragischen ernst, die de ijdelheid van alles
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had doorschouwd, wist het groot verdriet, en juist
daarom zich op het rechte pad bewoog. Een pad dat
liep tusschen uitersten van zelfverminking en zich zelf
uitleven, een pad dat voegde aan den wijze, die geen
waereld meer noodig had, want zij bestond niet, en geen
ascese meer noodig had, want hij ontdekte in haar toch
weer verlangen ; wat hij wilde was hij : rustig, zonder
vreeze, zonder hope, levend nog, maar op het punt van
het Nirwana in te gaan, en voor hem was het Nirwana
de verstilling van den boozen droom, het absolute Niet,
Voor hen, die dit opperste nog niet gegrepen hadden,
waren zekere deugden passend, vereischten zelfs : het
Boeddhisme heeft dan ook zijn Tien geboden, gelijk het
oude Israel, en de liefde had hier bijzondere beteekenis,
waar zij optrad als medelijden met al wat ademt, hetgeen het pessimistisch standpunt voegt. De waereld toch
gold als een hei ; in de Boeddhalegende komt het leed,
de dood, de ellende den Boeddha tegen en ontrust hem
trots zijn koningswaarde, en nu voelt hij dat er niets,
volstrekt niets meer te redden valt. Het bestaan zelf
moet ondergaan, men doorgronde den bouwmeester
aller existentie, dat is : de wil, de begeerte uit onkunde ;
dan wil de wil niet langer, dan wendt hij zich van dit
aanzijn tot het niets. De waereld is te vergelijken met
een brandend huis ; inzicht is het water waardoor de
vlam gebluscht kan worden. En indien de menigte dit
niet kan verstaan, indien de samenleving hare rechten
houdt, dan zij dit het esoterisch weten, het weten voor
de ingewijden, bij de monniken te vinden ; bij hen die hun
kloosters vormen, die het geweten zijn der massa
en haar verlichten door hun ernst, hun woord, hun medelij.
Men zal moeten erkennen dat het Boeddhisme de leer
der Hindoes wel consequent heeft doorgevoerd, en ook
dat het ruimer was dan de Bramaansche wijsheid waar
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het oog had voor de redding van het gansche yolk, En
moest het exoterisch worden, moest het worden op den
duur een godsdienst voor niet-ingewijden, waar de
Boeddha zelf vergoddelijkt wordt, waar hij 500 maal
mensch geworden heet, waar men tot hem richt gebeden,
en hem, als in Tibet, dient met pelgrimstocht en rozenkrans en feest en bloemengave, in eigenlijken zin is het
Boeddhisme, schoon het het denken afschudt en geen
bespiegeling wil, wijsgeerig-atheistisch, krachtig in zijn
zelfverloochening en strijdersmoed, pessimistisch in zijn
wezen, maar straks niet pessimistisch meer, want wie
het doorleefd heeft tot het einde toe, hij kan zeggen
Ik heb de waereld overwonnen,
En men mag bezwaar hebben tegen zulk een philosophie, die alles tot een schijn verkeert, omdat wij, in
alle redelijkheid, nu eenmaal den schijn niet kunnen
denken zonder het waarachtig wezen, en in dit opzicht
het Westen juister oordeelt : de waereld is wel niet het
waarachtige, maar zij is een openbaring toch van God —
men mag bezwaar hebben tegen dit zoo ver getrokken
pessimisme, niettemin staat het ideaal van den Boeddha
voor ons in zijn geweldige verhevenheid, Men moet wel
doorgrond hebben hoeveel smart er is, hoeveel geklaag
er oprijst uit deze groote, groote waereld, hoeveel gebeds
niet wordt verhoord, hoeveel lief de werd bedrogen, hoeveel idealisme werd vergiftigd en gedood,
Wijd zijn de landen, en de zeeen diep, en hoog de
luchten, en er is geen plek waar niet is de worsteling
van een'ge creatuur : planten, dieren, menschen, zij worstelen, en onder gaan zij, en de winden zweepen op het
stof der vroegere geslachten, En het spooksel van den
honger waart rond, en de hartstocht zwaait zijn toorts
die vlammen doet de zielen, en de dood, waar hij zijn
stap zet, doet de schoonheid welken, en op alle waereld-
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paden ziet gij dorren het harde levenskruis, Zullen we
dan nog zijn als de kinderen, zullen we dan niet liever
willen de genadevolle Stilte ? Den Godsvrede, die alle
denken overstijgt? ook de Boeddhist heeft hem gezocht,
maar hij is niet daar waar hij hem vinden wou, niet in
de negatie, veeleer in de affirmatie, Want dit is de
affirmatie, dit is het Eeuwig Ja, waarvan Carlyle, de
dichter-denker schreef dat men het leven neemt met
z'n zonden en z'n wonden, als een gift van groote goedheid. Van het kruis heeft ons geslacht gemaakt een
zegeteeken, en is het niet zoo ? zijn de dingen der
verschrikking niet ook groot en diep, als een menschenhart er omheen uitbreidt de tempels van zijn zieleschoon? Zeker, er is kwaad in de waereld, en krankte
en dood, maar dan komt het dieper Zell van ons en
overwint het kwaad, en geneest de krankte en doet de
dooden leven. Boven de gestalte van den Boeddha stijgt
die van Christus uit, die aan het hout komt, maar daardoor
juist ten hemel vaart. Voor een moeder is ook het arm,
erbarmelijk wiegekindje van groot en godlijk schoon, en
dat is, wiji zij erin ontdekte het wonder van haar droomen,
en als nu een ziel in dichterlijke droomen gaat, en
als in oude legende, de engelen ziet schrijden over haar
verwinterd land, dan gebeurt het dat dit onaanzienlijke,
dit ledige haar vol wordt van mysterie, en zij krfigt het
lief, en zij voelt erin de liefde Gods, de eeuwige dingen,
en dan zit zij niet neer en hunkert naar vernietiging,
maar zij is dus onttogen aan weedom en aan zonde, dat
zij, in weerwil van die smart, aanvaardt dit aanzijn, want
het heeft z'n diepe momenten, en zij is als een die dient
in de waereld waar zij anderen tot haar vreugden leidt,
Intusschen, het Boeddhisme heeft zijn roeping gehad
in de geschiedenis. Het is gegaan tot de ruwe volken
van Azie en het heeft ze geleerd die verteedering der
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harten, die over al wat zwak en teer is — en wat is dit
ten slotte niet in de groote waereld? — ontfermend hare
armen breidt. En als het dit niet anders bereiken kon, dan,
zooals in Tibet is gebeurd, door in zich op te nemen
veel bijgeloof en formalisms — juist in Achter-Indiê heeft
men te zoeken al de riten, die herinneren aan de vormen
van de Roomsche kerk : rozenkrans, missen, bedevaarten, offers, gebedsmolens zelfs, die de wind werktuigelijk
omdraait en elke wenteling is een gebed, — als het
Boeddhisme enkel dus heeft kunnen slagen door in te
boeten zijn oorspronkelijken zin, toch is het een macht
geweest en is het nog, al ware het maar enkel door de
geboden die het richt tot alien : geen levend wezen
dooden, niet stelen, niet echtbreken, niet liegen, zich
niet bedwelmen, al ware het alleen slechts door die
roerende legenden : van den Heere Boeddha, die zijn
lichaam geeft aan een hongerig roof Bier, van den Verlichte tot wien een moeder komt weenend omdat haar
kindje is gestorven, en nu laat de goddelijke haar vragen
aan huizen, waar nooit de dood nog binnendrong, een
mosterdzaad, opdat hij daarmee doe het wonder van weerlevend-making, en er was geen huffs te vinden zoo, want
bier beschreide men een moeder of een wader, en ginds
een kind of vrouw , als men aan zulke trekken denkt,
als men denkt aan het schoone boek van Fielding „De
ziel van een yolk," wat deze man verhaalt over A chterIndié, waar het Lamaisme, cl.i, een vorm van het Boeddhisme leeft, ja dan ziet men dezen Verheerlijkte zitten
op den lotos, en er is vrede op z'n aangezicht en er komt
tot ons door hem verlossing, en het „rad der geboorte",
di. de levensdrift, is stil geworden en wij zien de hemelen
opengaan,
Deze waereldverloochening, dit vervluchtigen der
dingen en dit dooden der menschelijke gevoelens wreekt

71
zich in een ongeevenaarde zinlijkheid, Of is het andersom,
is het ascetisme een protest tegen de zwoelte die hangt
over de Voor-Indische culturen ? Ili denk dat wel beide
houdingen des geestes haar verklaring vinden in een
tekort aan evenwicht en aan klassieke rust, waaruit dan ook
weer voortkomt een toomlooze verbeelding, Terwijl, zooals
wij gezien hebben, de Chinees de maat wil, de maat
aanbidt in Tao-diening, is bij de Hindoes —Hegel heeft
daarin gelijk — het ijlen in het matelooze, De phantasie
is onbeheerscht, het kunstwerk, dat zij schept, is dan
ook niet de klare harmonie van Hellas, in Indict denkt
gij, als gij tot zijn gewrochten komt, aan een verwarden
Broom, Dit is het wat Goethe dichten deed
Und so will ich, ein fur allemal,
Keine Bestien in dem GOttersal !
Die leidigen Elephantenriissel,
Das umgeschlungene Schlangengeniissel,
Tief Urschildkriit im Weltensumpf,
Viel Koningskopf auf einen Rumpf,
Die mfissen uns zur Verzweiflung bringen,
Wird sie nicht reiner Ost verschlingen,
Goethe denkt hier aan een god als Siwa, afgebeeld
met drie oogen, een gordel van slangen, schedels om
den hals, die op de graven woont. Terwijl hij de groote
Yogi of asceet is, is hij ook de god die dronken door
de landen zwerft, en dien de Lingaisten (een secte uit
de 12de eeuw n. Chr.) in ongebonden cultus vieren. En
hetzelfde geldt van Parvati of Uma, Kali of Durga,
(want vele namen heeft zij) zijn vrouw, die godin is van
den dood en van de vruchtbaarheid. Voeg daarbij het
stapelen van getallen op getallen om den indruk to wekken van het verhevene : Brahma wordt gemeten in mijlen,
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Brahma wordt met vier hoofden en vier armen voorgesteld, en belichaamt zich in het gouden zonne-ei om dus
de waerelden te scheppen. Natuurlijk is dit alles of symbolisch of de residu van het antieke volksgeloof, maar
dat het gebleven is, dat men het niet, zooals in Griekenland, vermocht te adelen tot echt menschelijk schoon,
dat laat ons zien hoe dit in zijn soort geweldig ras zijn
beperking vond aan het onbegrensde van zijn phantaseeren.
Toch zijn er andere werken waarin de nevel opklaart
en men tot hooger schoonheid komt. Ili denk aan de
trouwe liefde van Nal en Damajanti, die alle noodlot
overwint, aan het lied van Savitri, en, onder Helleenschen
invloed stellig, immers na Alexander den Groote, die
de volkeren tot elkander brengt, groeit dan op een
literatuur, die onvergankelijke schatten bergt. Bovenaan
heeft men te zoeken het werk van Kalidasa, vooral zijn
Sakoentala, waarvan Goethe dichtte
Willst du die Bliithe des friihen, die Friichte des spRteren
(Jahres
Willst du was reiszt und entziickt, willst du was sattigt
(und nahrt,
Willst du den Himmel, die Erde mit einen Namen be(greifen
Nenn ich, Sakoentala, dick, und so ist alles gesagt.
Het vertelt hoe een koning een meisje ziet, dat door
een kluizenaar als pleegkind is verzorgd, hoe hij haar
tot vrouw wil, zijn ring haar geeft, haar aan het hof
ontbiedt, maar, als zij komt, verward door waan, haar niet
meer kent. En hoe straks de waan wordt weggenomen
en zij gelukkig worden met elkander.
1k citeer eruit het volgende. Sakoentala, met hare
vriendinnen begieten boomen in den tuin.
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Anasuya. Hoor, Sakoentala, daar is de jasmijnrank, die
je altijd woudmaneschijn noemt, Ach, zij heeft zich uit
eigen keus den geurigen mangoboom tot echtgenoot
verkozen, Gij hebt ze heel en al vergeten,
Sakoentala. Vergeten? Kan ik mij zelf dan vergeten?
Zie, in den lieflijksten tijd heeft het bruidspaartje : „Rank
en Roos" bruiloft gevierd, Woudmaneschijn prijkt juist
in frissche bloesemjonkheid, en ook Geurmangoboom
heeft knopjes uit doen loopen, is tot genieten klaar (Zij
staat in aanschouwing),
Priyamvada. (glimlachend) Anasuya, weet gij, waarom
Sakoenta Woudmaneschijn zoo lang bekijkt?
Anasuya. Ik kan het mij heusch niet begrijpen, Vertel het,
Priyamvada. Nu, zij denkt bij zich zelf : „ Woudmaneschijn heeft zich den geschikten echtgenoot gevonden.
Vind ik dan ook mijn minnaar niet?"
Sakoentala. Ja, natuurlijk, dat is uw hartewensch (zij
laat den gieter zinken).
Hier is alles frischheid, jeugd, pazie, Maar de verbeelding van den dichter stijgt ten slotte op tot Indra's
hemel en de grenzen worden uitgewischt, de oude rasaanleg wreekt zich weer : Indie blijft Indie, Oostersch,
groot, geweldig,

IN HET LAND DER GRAVEN,

gypte, schoon het naar het Westen ligt, is een
Oostersch land, een land van peinzing, een
land dat het aangezicht gewend heeft naar
den dood en naar de dooden. Niet dat het,
als Indiê, de nietigheid des levens voelt en daarom rust
zoekt in de groote stilte, hier is de daad, hier is de
waereld, die 's menschen werkkracht wil, Maar men neemt
slechts op den last, men worstelt slechts, omdat men,
voelend alter dingen snel vergaan, ontdekt op zijn pad
het visioen van een toekomst, een onsterfelijke toekomst
voor hen die in den schoot der aarde rusten,
In Egypte is de Sphinx, en zij geeft op het raadsel,
en zij tuurt uit in de verte over de woestijn, alsof zij zelf
het antwoord zocht, In Egypte is de godin Isis die een
sluier draagt, en van wie het heet in een tempelopschrift
dat het geen sterveling geoorloofd was dien sluier op to
lichten, Gedachtig aan dit alles heeft Hegel den godsdienst van Egypte die Religion des Rtitsels genoemd, en
er is in dit yolk van sterke onbewustheid diepe bespiegeling ; geestelijk inzicht paart zich aan avontuurlijk
bijgeloof, en dit beteekent dat het zich zelf een raadsel
is, Maar dit heeft het toch weer niet gevoeld als het in
de lichte verte schouwde, en voor de dooden was er
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onsterfelijkheid, en dit was de ontsluiting des geheims
waarop de ziel der vroomsten zon.
Bedoeienen van Azle hebben dit deltaland veroverd,
waar zij vonden Afrikaansche stammen met een vrij belangrijke ontwikkeling. En uit de menging van het oude
en het nieuwe ras is dan geworden het geschiedkundig
yolk van het antiek Egypte.
Wat de Nij1 dit yolk geweest is, is genoeg bekend
als overvloeit in bedding begint de wildernis te bloeien,
en met dien Nig is aan de boorden der grenzelooze
zandzee indrukwekkend de zon met haar gloed, en de
sterren die in de heldre nachten aan den hemel staan.
Uit Egypte is dan ook de Dierenriem, Volgens Dupuis,
den grooten Franschen onderzoeker, die, in de tijden
der Omwenteling zijn „Oorsprong van alle godsdiensten"
schreef, volgens Dupuis is de Dierenriem als een kalender
voor den landman. In overoude tijden beantwoordde de
stand des hemels ge durende den kringlo op der seizoenen aan
de teekensprake van den Zodiakus. Toen stond in Maart
de zon in de Weegschaal, en men koos dit beeld omdat
dag en nacht nu opwegen tegen elkander, dag en nacht
zijn dan immers even lang. De Kreeft is het teruggaan
van de zon, de Steenbok beduidt de beschrijding van
den hoogsten top des hemelbergs, Waterman en Visschen
herinneren aan de overstrooming van den Nijl. In den
tijd van den oogst licht aan den hemel de Maagd met
Spica, d, i. de korenaar, en in de weken van het ploegen,
waarbij de Stier behulpzaam is, is de zon dan ook te
zoeken in den Stier.
En er zullen — op grond van chronologische berekeningen weet men dit — honderdvijftig eeuwen zijn verloopen, sinds men dezen Dierenriem bedacht heeft in
Egypte. Maar dan vooronderstelt dit reeds een
cultuur van zekere volmaaktheid, en men voelt hoe de
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geschreven geschiedenis ons slechts een deel vermag te
zeggen van hetgeen er werkelijk is gebeurd, Toch reikt
die geschiedenis hier wet bijzonder ver, en dit komt door
de reeds overoude vinding van het schrift, ontegenzeggelijk een voordeel maar een nadeel ook, omdat daardoor zooals men wet beweerd heeft, dit yolk niet kon
vergeten. Oud en nieuw zijn er voortdurend door elkaar
gemengd. Dit is het conservatisme van de Egyptische
cultuur, maar ik denk dat hier nog jets anders in het
spel is dan het bezit van het geschreven woord, er is
hier ook een raseigenschap, er is hier eerbied alweer,
zoo goed als in het Oosten, voor de macht van het verleden.*) Dit yolk is, op een smallen grondstrook, omringd
door de woestijn, en zij is voor dit yolk als een alverzwelgend niet, en evenals Hindoestan, voelt het den
dood, maar, daar het moet werken in het zweet des
aangezichts, is hier anders de natuur en hare giften
schaarscher dan in het Indisch land, beseft het 't leven ook,
het overwinnend leven, en tegenover de macht van de
vergankelijkheid stelt het de pyramide die onvergankelijk
is, stelt het den droom van de ziel die, trots den dood,
onsterfelijk blijven zal.
Zinnebeeld van dit triompheerende is dan de Zon, die
in den nacht verdwijnt, die gedood wordt om als vernieuwd terug te keeren, Dan heet hij allereerst Ra, god
van Heliopolis, die in het Westen binnengaat het schimmenrijk, die voorttrekt Tangs onzichtbare hemelsfeer,
die in het Oosten vecht met de macht van het donker
en 's morgens weer in nieuwe schoonheid wordt gezien,
1 Aanteekening bij dedtweeden druk. De 0 ostersche culturen zijn meer
zich gelijkblijvend dan de Westersche, omdat de volkeren die haar vertegenwoordigen, minder met elkander in verband staan : de geestelijke
stofwisseling is gering ; de ziel ondervindt minder prikkels, is niet zoo
nerveus als bij ons.
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Dan heet het ook dat de god slaags wordt met de slang
Apap en haar overwint, Osiris is weer de zon, en, als
hij vermoord wordt door den boozen Set, dan zal hij
beweend worden door zijn vrouw Isis, maar hij wordt
weergeboren in de gestalte van zijn zoon Horus die ook
wel Har-achte wordt genoemd, Want de victorie van
het licht is den Egyptenaren tot een groote vreugd geweest, en van hen is het lied, dat bier volgt
„Lof zij u, die aan den horizont opgaat, Lof zij u,
„zeggen de goden allen, o schoon en lieflijk kind, Als
„hij verrijst, dan leven de menschen en de lieden juichen
„over hem, De goden van Heliopolis jubelen en de goden
„der beide hoofdsteden vereeren hem, Hem prijzen de
„bazuinen, lof zij u! zeggen alle dieren met elkaar, Uw
„slang duet uwe tegenstanders vallen. Gij juicht in uw
„schip, uw manschap is tevreden en gij verheugt u, Heer
„der goden, over dat wat gij geschapen hebt. Zij ver„heugen zich ; de hemelstroom blauwt naast u en de
„Oceaan schittert van uw glans,"
Zoo staat het in het Doodenboek, dat, met andere geschrif ten en met pyramidenteksten en met monumentenopschrift, de literatuur van Oud-Egypte vormt. Nu is de
zon het kind dat 's ochtends wordt geboren uit de hemelkoe
als kalf, of uit de hemelmaagd als kind, en die 's avonds
is een grijsaard, of ook is hij de valk die voortvliegt
door de lucht, of men spreekt van den kever, die de
zon langs de transen verder rolt, of de zon vaart, evenals
de maan en de sterren doen, over den Oceaan der
hemelen in een schip. Atum heet hij als avondzon, Horus
als roof vogel, Chepre als scarabeiis, d. i, als kever, En
er zijn andere goden nog ; Thot, de maan „de stier onder
de sterren", omdat hij gehoornd is, de schrijver, de rekenaar ; Chonsa, eveneens de maan, voorgesteld, in Thebe,
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als een kind. En Keb is de aardgod, en Nut de hemel, is
zijn vrouw, meer bekend als Hator, de godin van het
Westen, de godin van vreugd en liefde. Neith heet zij
te Sais, de Zonnemoeder ; Bastet met kattenkop en
sistrum, d, i, klappers, is dezelfde gestalte ; zeer verwant
aan deze is de krijgsgodin Sechmet met het leeuwenhoofd. Dan gedenken wij wader Nijl, terwijl in de onderwaereld Anubis woont in jakhalsgestalte, en Sokaris is
ook een doodsgod, hij heeft een sperwerkop. Want dit
is merkwaardig dat de dieren zooveel beteekenen in
den godsdienst van Egypte ; dit vindt zijn verklaring als
men aan den conservatieven geest van dit yolk denkt,
en dan weet dat primitieve menschen niet enkel vereerden schimmen en voorouders, maar ook dieren, die een
toonbeeld zijn van kracht of waaraan men veel hulp heeft
te danken (b,v, aan het rund) of die zoo stil schijnen
neer te zitten in gepeins en indruk maken door hun verwantschap met ons, al zijn zij, in hun zwijgen, toch weer
zoo heel, heel anders. Naarmate dan de cultuur toeneemt
krijgt de mensch zelf meer beteekenis en hij drukt dit
uit doordat hij de goden tot machtige menschen maakt,
en, als het oog zich naar den hemel richt, als men dan,
daartoe genoopt door zeevaart en door landbouw, gaat
letten op de zon, de maan, de sterren, dan ziet men licht
de dieren en de menschen aan den hemel als de machten
die dit ondermaansche zijn beheerschen, tenzij men nuchter
is als de Chineezen of philosophisch als in zekere kringen
van het antieke Hindoestan, Een mensch is Osiris, reeds
door ons vermeld ; „den eersten doode" noemt men hem,
men beeldt hem of met kroon en geesel en schepter als
een mummie, en hij is evengoed een zonnegod als Ptah,
de kunstenaar, als Chnum met den ramskop, als Min,
die vaak met Horus vereenzelvigd wordt. Set is de vijand
van het licht, en in de Osirismythe speelt hij een groote rol.
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Osiris, heet het, was een voortreffelijk vorst, een groot
krijgsman, door zijn vrouw Isis beschermd, tot hem Set met
list bedreigde en hem dan ook vermoordde, „Vol kommer
„doortrekt Isis het land en ging niet zitten eerdat zij hem
„gevonden had". Ra zond Anubis om Osiris te begraven,
doch Isis maakte wind met haar vleugelen en nu herleefde
de gestorvene. Voortaan zou hij heerschen in het doodenrijk. Maar Horus, hun beider zoon, vervolgd door Set,
ontkwam toch elk gevaar, en toen „zijn arm was sterk
geworden" begon hij tegen Set te vechten. Horus moest
zijn oog verliezen, maar Thot gal het den jongen god
terug, Deze schonk het toen zijn vader die het opat en
er weer door levend werd, De held had overwonnen en
de goden begroetten hem als held, doch Set klaagde hem
aan, waarop de goden een gericht hielden, met dit gevolg
dat Horus vrij kwam en den voet op Set plaatste als
teeken zijner overwinning, — Zoo fabelt men in OudEgypte, maar is het niet hetzelfde wat ook in latere
tijden telkens wederkeert ? Als Christus het licht der
waereld heet die de donkere machten overweldigt, die
terugkomt uit de dooden, of als, bij Wagner, Parsifal
Klingsor weerstand biedt en zijn burg verwoest en de
hem ontroofde speer als zegeteeken medevoert, dan is
dit vergeestelijkt, ja, dan is dit niet meer de oude zonnemythe, maar die menschen van vervlogen eeuwen hebben
het toch reeds gevoeld en gedicht op hunne wijze : dat
het leven een drama is en dat er in dat leven wordt
geworsteld tot een triomf van licht en deugd en recht.
En zoo is dat yolk van Egypte ons niet meer vreemd,
het zijn dezelfde melodieen die van het snarentuig dier
menschenzielen klinken, en hun latere godsdienst spreekt
ook tot ons ; dan treedt op den voorgrond Amon-Ra,
te Thebe in een reuzentempel hoog vereerd. „Zijn namen
zijn ontelbaar" heet het dan, en ook : „dat zijn naam
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verborgen is aan zijn kinderen". Voelt men het nu, dat
goddelijk niet is dit of dat, niet de zon, niet de ster,
het dier niet, maar iets dat Been jets kan zijn, omdat
het hooger is dan de hemelen en dieper dan de aarde
en ruimer dan de zeeen? „Hij die alles heeft gemaakt,
„de eenige met vele handen. Hij beval en de goden
„werden, hij de vader der goden en die de menschen
„en de dieren schiep. Die het kruid maakt voor de
„kudde en voor den mensch den vruchtboom, die schept
„dat waarvan de visschen leven in den stroom en de
„vogelen onder de lucht : die wat in het ei is adem leent
„en het jong der wormen voedt, hij maakt waardoor
„de muggen aanzijn hebben en ook de wormen en de
„vlooien, hij maakt wat de muizen noodig hebben in
„hunne gaten en hij is het die de vogelen op hunne boomen
„spijzen geest." Is dat niet groot? herinnert dit niet aan
een Psalm van het jongere Israel? is het niet de stemming der verhevendheid, die over deze simpele verzen
ligt ? Er is niet veel verschil, voor ons gevoel, als dan
een vorst Amenhotep den dienst instelt van Aten-Ra,
den zonneglans : dan wordt de hemelkoning afgebeeld
door een schijf met stralen, waaraan handen zijn te
zien — of zijn het voeten? Ili denk, die reformatie was
wel zeer gewichtig voor dien tijd zelf ; oekomonische,
priesterlijke, politieke belangen zijn er bij in het spel
geweest, maar de geest is niet veel verschillend van den
geest die vroeger was, en voor ons, wien het te doen is
om den geest, is al even schoon als het vorige dit nieuwe
lied, dat gedicht is op den Glanzende :
„Gij verschijnt reeds aan den horizont des hemels,
„gij levende zon, die het eerst leefdet, Gij gaat op in
„het Oosten en vervult de aarde met uw schoon. Gij
„zijt schoon en groot en fonkelend, hoog boven de aarde.
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„Uwe stralen omarmen de landen, die gij geschapen hebt.
„Gij zijt Ra. Gij bedwingt ze door uw lief de, Gij zijt
„verre, maar uw stralen zijn op aarde toch.
„Gaat gij onder aan den westelijken horizont, dan is
„de aarde duister als ware zij dood. Zij slapen in hunne
„kamers, met verhulde aangezichten, Hunne neuzen zijn
„dicht en Been oog is er dat het andere ziet. Stal men
„hun have, die onder hun hoofd is, zij zouden het niet
„merken. Elke leeuw komt uit zijn hol, elke worm bijt.
„De aarde zwijgt: die ze schiep rust immers aan zijn
„kimme,"
Alles is van de zon : de weide voor het rund, de
boom, de kruiden, der dieren kracht, dat de schepen
varen, dat de visschen in de wateren springen, en de
lucht, en het jong in het ei, de kudde en al wat vleugelen heeft,
„De vreemde landen Syrie en Aethiopie en het land
„Egypte — elk zet zij op zijn plaats en geeft wat zij
„behoeven, elk heeft zijn eigendom en berekend werd
„zijn tijd, Hun tongen zijn door de talen gescheiden en
„hun uiterlijk verschilt door kleur : Onderscheider, gij
„onderscheidt de volkeren."
Terecht zegt Ermann, dat dit lied had kunnen gezongen worden ook in Aethiopie en Syrie, want alle
menschen zijn de kinderen van dezen grooten God. En
is, naar ons bewustzijn, pier nog te veel gedacht aan
wat ik zou willen noemen : het materieele licht, vergeten
wij niet dat eerst het philosophisch denken, of, zooals
in Israel, een tekort aan beeldend vermogen, een kloof
vermocht te graven tusschen Natuur en Geest om die
kloof dan later weer voor goed te overbruggen, Ook in
Egypte, nadat de eeredienst van Aten-Ra verdrongen
was door anderen cultus, heeft men reeds in dezen
trant vergeestlijkend gedacht, Dan is er wat men noemde,
6
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het Levenshuis, een school van philosophen met hun
pantheistische bespiegelingen. Dan zijn alle Goden de
namen van den eenen God, en deze God is in alles,
en innig wordt de sprake der ziel, mystisch wordt de
verbeelding : Amon is de goede herder, die de heerden
uitdrijft, de boom die den wind trotseert, de loods die
de ondiepten kent en naar wien men op de waatren
roept, „Amon-Ra", zoo heet het dan, „u heb ik lief, u
heb ik in mijn hart besloten." En van Osiris wordt gezegd, dat zijn wezen geheimnisvoller dan dat van alle
goden is ; „Gij zijt aan den hemel de maan, Gij verjongt
„u naar uw wil . „ Gij zijt de Nig „ . ik heb uw majesteit
„gevonden als koning van het rijk der dooden." Dus
spreekt Ramses IV op zijn gedenksteen te Abydos, en
elders zal een vrome schrijven : „Gij zijt de vader en de
„moeder der menschen, van uwen adem leven zij, en
„zij eten van uws lichaams vleesch."
Zijn godsdienst is het hart van een yolk, want het
beeldt erin uit het allerhoogste, het allerbegeerlijkste
dat het bezit en in zich voelt, en zoo verbaast het u
niet, dat, waar wij over de Ziel der Menschheid spreken,
wij telkens bezig zijn met Naar religie, Voor Egypte
wil dit dan allereerst zeggen zijn droomen over de onsterflijkheid, want er is geen ras, geen stam die over
het toekomstig leven mediteerde zooals zij,
Hindoestan had het vluchtige der dingen aangezien
en was er voor teruggebeefd, maar in het meer westelijk yolk der woestijn-oases, dat had te worstelen met
de ongunst der natuur, dat was aangewezen op de daad,
dat dus moest gelooven in de waereld en ze niet beschouwen kon als leugen, in dat yolk besefte men hoe
telkens weer de dood wordt overwonnen, en bet hemellicht, waarop men lette, was er dan ook nog het luidstsprekend teeken van,
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Want als het lichaam stierf, dan was er nog de Ka,
een onstoflijk hulsel van de menschelijke ziel, een soort
van dubbelgangster, en dan is er de ziel zelve, die uit
het lijf wegvlucht als een vogel en op de boomen
klagend neerzit, of zij heet de lotos die 's nachts
ontbloeid is uit den stroom. Ja, zij komt voor in allerlei
gestalten, ronddolend in de lucht, en dit is niets oorspronkelijks, dit is het oude geloof der wilden, maar
dan zal men ook vertellen, dat zij toeft in het Westen,
waar de zon te avond daalt, want daar verbeeldt men
zich al vroeg het schimmenrijk. En ook de sterren zijn
zielen van de dooden, die in den glans der hemelheeren
wandelen. Als `een valk, een sprinkhaan — zoo leest
men ongeveer in een pyramidentekst — verheft zich
de gestorvene en de godin Nut strekt hare handen uit
om hem vriendelijk te ontvangen, en geen god of ster
die hem verhindren wil, gelukt dit: de Zon neemt
zich zijner aan en zet hem in zijn bark, of dit doet
Thot, en dan is hij zelf een god geworden, voor wien
de goden beven. In het Yalu of Yaruveld, dat ligt in het
Westen, gewordt hem voedsel van den levensboom, die
in het Oosten wast, of de godin geeft hem de borst
— maar niet licht te vinden is de weg die voert tot
dit gezegend godenland. Er zijn wateren die men moet
overtrekken, en dan helpt misschien goedgunstig Horus'
valk of Thot's ibis, of er is een veerman, die den menschen
een plaats geeft in zijn schuit, Dikwijls ook wordt de
voorstelling van het lot der zielen in verband gebracht
met de Osirismythe ; Osiris heet de eerste doode dan,
en evenals deze opstond in den lijve, zoo zal het ook
gebeuren met dengene, die ginds op aarde stierf. Ja,
dan is deze mensch niemand anders dan de god. In
een der teksten leest men : (daar zit gij nu als Osiris)
„met uw scepter in de hand, opdat gij geboden geeft
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„den levenden; met uw kromstaf en uw geesel, opdat
„gij geboden geeft dengenen die verborgen zijn . . . ,
„Isis spreekt met u en Nephtys begroet u . . „ Daar
„staat gij nu als beschermd en als god toegerust, gehuld
„in de gestalte van Osiris, op den troon van hem die
„in het Westen heerscher is". En zooals de doode een
is met Osiris, is hij het ook met andere machten — het
pantheisme spreekt hier weer, de ziel gaat in het
Eene op.
Maar omdat dit yolk behoudend is en niet kan laten
varen wat het eens verwierf, daarom blijft ook in de
leer der dooden veel wat wij anders slechts bij wilden
zouden zoeken. Zoo het magische : de schim kan vergeten, als hij daarginds gekomen is, zijn naam; zijn hart,
zijn tong kan hem ontroofd zijn, hem kan ontbreken
spijs en drank — en voor dit alles zijn hem noodig
tooverspreuken om zich het gewenschte to verschaffen.
Maar dit neemt niet weg dat er ook gelet wordt op
zijn Leven, of dit wel goed en zuiver was. En dan moet
vermeld worden hier het beroemd gericht; in een
paleis zit Osiris en met hem, naast hem zijn de twee
en veertig rechters ; een weegschaal houdt de godin der
waarheid vast en nu wordt gewogen het hart van den
mensch, en Thot, de schrijver, noteert de uitkomst, en
zegt haar aan Osiris. En dan spreekt de ziel het
volgende :
„Ik heb geen zonde tegen de menschen gedaan....
„Ik heb niets gedaan wat de goden verafschuwen. Ili
„heb niemand bij zijn superieuren zwart gemaakt. Ili
„heb niet laten hongeren. Ili heb niet doen weenen.
„Ik heb niet gemoord, Ili heb geen moord aanbevolen.
„Ik heb niemand lijden veroorzaakt. Ili heb op het
„voedsel in de tempels niet uitgezuinigd • , „ Ili heb de
„maat van het koren niet verkleind. Ili heb de ellemaat
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„niet verkleind. 1 heb de akkermaat niet vervalscht.
„Ik heb de gewichten van de weegschaal niet vervalscht.
„Ik heb de melk van den mond van het kind niet ge„roofd. Ili heb niet de vogelen der goden gevangen. Ili
„heb niet de visschen uit hunne zeal]. gevischt. Ili heb
„niet het water (der overstrooming) to zijner tijd ver„hinder& Ili heb geen stroomend water afgedamd.” En
zoo gaat het verder, waarbij dan ook nog andere wezens
worden aangeroepen en de ziel zegt tot hen, dat zij vrij
is van deze zonde en van die. Desgelijks heet het in een
grafschrift : „Ik gaf brood aan de hongerigen en kleederen
„aan de naakten en bracht hem, die niet naar den
„anderen kant kon, over in mijn eigen schuit. Ili was
„een vader der weezen, een echtgenoot der weduwen,
„een windscherm den bevriezenden, ik ben iemand die
„goed sprak en goed vertelde, ik verwierf mijn have
„op de rechte wijs." Terwiji nu den boozen een hard
lot bereid is, gaan de goeden naar de Jaruvelden en
leven er in overvloed. Dit alles is nog heel kinderlijk
gedacht, ook dat van de ziel die met den zonnegod door
de onderwaereld vaart in twaalf uren en dan komt door
duisternis, door woestijnen met veel slangen, langs den
dooden Osiris, langs den onweersdraak Apophis, totdat
de zonnegod zich verandert in een scarabaeus en als
dageraad herboren wordt.* Wonderlijke phantasie van
dit,. overoude Doodenboek !) Deze menschen, als zij zwoegden onder zonnebrand, als zij bouwden hun pyramiden
en hun obelisken, zij hebben dan gemijmerd, en uit de
vlucht der uren en uit den vloek van het vergaan gingen: hun de hemelen open, en op hun aangezichten vie!
het licht der Eeuwigheid. En als nu verbleekt is hun
bont gedroom voor ons, en als wij niet meer zien in de
*) Aanteekening bij den tweeden druk, — Men lette op den astralen
oorsprong van dit phantaseeren.
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Osirisbark den doode — dit hebben wij geleerd van
hen : dat de dood wordt overwonnen door het leven,
dat er is een Eeuwig Ja, trots alle levensloochening. En
indien er een mensch is, van veel kunde misschien, in
onzen tijd, en die mensch zegt : de dood is het end, alles
houdt op in den dood, en wat zijn onze idealen dan
en onze lief de, onze smart en onze vreugde ? — dan
antwoord ik : dit oude yolk van Egypte was dieper dan
gij, want dit yolk heeft begrepen het betrekkelijke ook van
den dood. Niet dat van ons rest een schim, die als een
vogel rondwaart, die men spijzigt en to drinken Beef t,
maar wel dat van ons duurt ons wezen, zooals de zee
blijft als de golf in schuimen uit elkander vliegt. Wij tasten iets op, iets dat sterker is dan pyramiden en ingewikkelder dan labyrinten, wij bouwen, als de slaven
van Egypte, van de Pharaonen, in het stuifzand der woestijn des tijds een stichting van cultuur, en wij worden
gebronsd door den gloed, en het stof is in onze neusgaten
en in onze haren kleven zweet en stof, en telkens valt er
weer een mensch, en die wordt neergelaten in het graf
— gelukkig zeggen we als we bedenken hoevelen zwoegen,
zwoegen, getuchtigd door den zweepslag van onmeedoogenlooze heeren, Maar intusschen rijst de burg, rijst de
tempel, rijst het menschelijke, het menschelijke dat is
het Goddelijk leven zelf, want in den mensch, meer dan
in de lucht, meer dan in de zon, de maan, de sterren
wordt het Godlijke aanschouwd, en dit menschelijke, wij
scheppen het, wij fundeeren het, wij leggen op elkander
steen na steen, en dan weten we zoo dat we niet
voorbijgaan, dat die blokken van ons spreken zullen
ook als we zijn gevallen.
En is het dan niet goed, dat telkens weer de garde
wordt vernieuwd ? Dat er werkers komen, frisch en
jeugdig, en hun droomen droomen zij, en zij zien de
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hemelen schitteren in den morgen, en zij dichten van den
wonderpuren glans, en zij zien schitteren de hemelen in
den avond als de nacht komt en gouden poorten opengaan? Als de oude dor werd, star gelijk een late boom,
als de oude niet verder leeren kan en zoeken kan en
werken kan, d.an komt de jeugd, en de jeugd durft nog
dwaas te zijn, durft het te beproeven op onbetreden
wegen. Voelt gij nu den zin des doods, dat de dood het
leven dient, dat dit meer is, dat dit waarachtig is, dat
niets het tegenspreekt, dat het is het eeuwig leven? Uw
vader is er nog en uw moeder is er nog, maar eens gaan
zij voorbij, en toch zijn zij nooit voorbij, want uw hart
is hun hart, uw hand hun hand, hun denken en hun
willen leeft verder in het uwe — in de generaties die op
elkander volgen, worstelt naar de hoogte de menschheid, en wat de overigen bereikten, dat deelen zij aan
hen die volgen mede, en zoo is niets vergankelijk, want
God houdt het in zijn eeuwige orde vast. En als ook
die menschheid eens wegsterft — want zij is geboren,
dus zij moet eindigen — dan is God er nog, en daar
bedoel ik dit mee : de wetenschap vertelt ons dat niets
wezenlijk verloren gaat, dat de energie constant is ; zij
voert ons tot het allerwerkelijkste, en als wij dieper
peilen dan die wetenschap vermag, als wij philosophen,
dichters worden, dan beseffen we, dat wat zij energie
noemt Wil is, ordelijke Wil, dat er is een god'lijk Denken en een godlijk Willen, en dit legt op in in herinnering de uitkomst van wat voorvalt op planeten en in
sterrendiepten, en dus gaat niets verloren: God duurt,
en God is ook in ons.
Dit heeft Egypte verstaan, en het is heel stil geworden. In naieve gestalten heeft het gebootst de waereld,
zijn kunst is een kunst van realisme, maar ik voel er
door ruischen een wondervol gebed. Zij, die beeldden
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het graf relief van Sakkara : „den stier, gedreven door
twee mannen" ; zij die schoonheid vonden in de „steenbewerkers", op een ouden tichelsteen to zien, hij die
den „schrijver" heeft gehamerd, dien men kan bewonderen
in het Louvre, zij waren werkelijkheidsmenschen, geen
droomers als de oude Hindoes, maar toch droomen zij,
en zij hebben in de waereld aanschouwd dingen van
ongemeene glorie, en al is er niet de Lotos waarop de
Boeddha mijmert, er is het lotoskapiteel, dat zich opbeurt
in harmonie van stifle als hand die bidt om zegen —
en zij zijn gezegend, deze menschen, met troosting van
onsterflijkheid,
„Vier den schoonen dag! Zet neer de zalven en fijne
„olie voor uw neus en kransen en lotusbloemen voor
„het lichaam uwer lieve zuster, die aan uw zij de zit,
„Laat muziek en zang rondom u zijn. Werp al wat treurig
„is weg van u, denk aan de vreugde, totdat komt de
„dag, wanneer men landt in het land waar alle menschen
„zwijgen".
Wie zoo den dood ziet, ziet den dood niet meer maar
het leven, en voor het memento mori luidt een memento
vivere, en, als in het lied, waaraan wij dit laatste stuk
ontleenden, zwelt uit een toon van vreugde, omdat het
Eeuwige de tijdslang overwon,

ONDER DE STERREN,

is gij uw oogen opheft naar den hemel in een
klaren, stillen nacht, dan ontbloeien voor uw
ziel telkens nieuwe waerelden en gij ziet ze,
met die luidende, zingende namen : Betelgeuze,
Atair, Antares en Denebola, En dan komt tot u misschien
de herinnering aan wat gij hebt geleerd uit boeken over
sterrenkunde of kosmographie, en gij ziet in uw verbeelding de Zon als een dier eindeloos vele sterren, uw
Zon, waarom uw aarde wentelt, en gij weet hoe de
waereld oneindig is, dat Been maat ze beschrijft en geen
getal ze schat, want in die waereldruimte vindt men uitgezaaide honderd-millioen zonnen, de meeste grooter
dan de onze — en toch zijt gij met die millioenen nog
in den voorhof slechts der werkelijke oneindigheid,
Dit nu, het geweldige, het onmeetlijke dier hemelen, hebben primitieve menschen ook bevroed al was hun
phantasie geringer dan wat ons openbaar werd door
de studie der natuur. 1k kan maar niet begrijpen hoe
men er toe gekomen is te zeggen dat wij door die studie veel schoons verloren hebben, Ik denk dat dit of zijn
grond vindt in ontwetendheid Of dat men zelf te klein is
en te nietig om in zoo groot Heelal te woven, Van Eeden
in zijn Lied van Schijn en Wezen, zegt naar waarheid .
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0, Hoe kon 't wijgevoel den geest verlaten,
die voor den glans der stifle wondren poost,
voor der gesternten gang aan de gelaten
des eeuwgen hemels, voor den weg des lichts,
dat langs golflinien, klein bovenmate,
Ondenkbaar snel, ter kennis des gezichts,
der verre zonnen wezen brengt en jaren,
eeuwen behoeft tot brenging des berichts.
Nooit als nu is de fontein der admiratie opgeweld voor
de wondere dingen die zich in dit leven bergen, Alles
was voor de menschen van de oudheid veel beperkter ; zij
hebben niet gedroomd van de lichtjaren die ons scheiden
van de Poolster of van Sirius, zij hebben niet vermoed
dat snel de dagen vlieden op Mercurius, hoe intens
het leven brandt op Venus, hoe grillig licht de manen
werpen op Saturnus, en hoe wondere waereld de waereld
is van Jupiter, en hoe aarzelend voortsnelt Neptunus op
zijn langen weg, die heenkreitst om de zon. Zij wisten
niet toen van de starren, die geboren worden en die
sterven in dat Grenzelooze, en van de donkere gebieden waar geen enkele toorts in licht. En hun ontbrak
het weten hoe de aarde is gegroeid uit vuur van brandend gas, hoe dat verkoeld is tot den reuzendruppel, die
stolde en verhardde, en zij hebben niet gepeild de lagen
van graniet, bazalt en permsch, en zij hebben niet gevonden de Mammouthbeendren en de beendren van
het dinotherium, noch ook de verstarde paardestaarten
en de reuzenboomen van lang gestorven tijd. Die zijn
ontdekt door ons en de wetenschap, waarvoor de armen
zullen beven omdat zij hun ontnemen zou het schoonste,
den droom en de idylle, zij heeft ons meer verrijkt dan
ooit de droom, zij gaf ons voor de lieflijke idylle die
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groote epopee der schepping, dien hymnus op de heerlijkheid van God.
Nous apportons, ivres du monde et de nous-mémes,
des coeurs d'hommes nouveaux, dans le vieil univers.
Zoo zegt Emile Verhaeren, en als wij bedenken wat
niet slechts mogelijk, wat zelfs waarschijnlijk is : in dat
immens gebied van star na star, om elke star planeten,
en air het Leven groeiend, en menschen daar, en volken, en een worsteling om het Licht en, als hier, ook
daar de driften en de beestelijke begeerten, en ook daar
de wean der geboorten en de angsten van den dood,
en ook daar de kreet naar verlossing en de uitkomst,
en de oogen stil geworden in gepeinzen, en de ziel in
gebeden, en de thanden 'saamgevouwen in het geluk
der puurste Lief de — als wij dat bedenken, dan is het
als alweer het woord des dichters :
Van zijn Huis zijn voorhoven
de zielen, scheemrend van mysteries,
Want zoo worden stil onze harten, en het mysterie
leeft erin.
Dit nu hebben, op hunne wijze, antieke volkeren gevoeld,
en zij hebben gehoord der spheeren zang, en hun gelaten vulde de zachte maneglans, en de vrede der sterren
omringde hen in de peinzingvolle nachten. Ook geloof den zij dat die hemelen invloed hadden op onze waereldsche verwikkelingen en dat in hun teeken stond 't gebeuren van het Lot.
Zoo is ontstaan de astrologie, en men trok den horoscoop van het kind dat geboren werd, men voorzag
— zoo meende men — wat de geschiedenis brengen
zou, men las het in den aanblik der kometen doch ook
in den zodiacus der vaste sterren, in Venus, Mars en
Jupiter. En zoo weinig wijzigt zich de ziel der menschheid, dat zij thans nog opziet naar de lucht en zoekt
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en cijfert en horoscopen trekt, en dus de toekomst afleest uit dat onverganklijk Schrift.
Zeg dat is een waan, noem dit dan een bijgeloof
dat niet is voor kritisch onderlegde menschen. Maar
voel er weer in, als in het staamlen van een kind, dat
zijn gebedje spreekt, de diepe, vrome wijsheid : deze
ondermaansche waereld van ons:is niet op zich zelf, zij
vormt een breuk van een oneindig quantum, zij is een
cel in een onmetelijk organisme, zij hoort den hemel
toe, de hemel is alom. V ergeet het nooit dat gij woont
in den Melkweg, dat het licht waarbij gij wandelt, de
gloed van uw vuur, afkomt van den zonnehaard, en
dat de zon zelf geboren is uit de astrale stof, die ook
licht in Regulus en Betelgeuze. Dit toch is cultuur : niet
te spotten met het voorbije, het voorbije in zich op te
nemen met de groote, klare liefde, die zich alle dingen
onderwerpt en alle dingen heeft doorschouwd. En het
is vooral cultuur : zich thuis te voelen in een onbegrensd
verband, de oogen op te heffen en al het aardsche niet
voor niet te tellen — want het doet ook mede in den ontzaggelijken Kosmos — maar het evenmin te overschatten,
omdat het is een enkel stipje in de wijde, wijde waereld,
waar de starren gaan hun paden in grootsch gebaar
van heerlijkheid.
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BABEL, DE GOUDEN BEKER.

abel vooral heeft de oogen naar de hemelen
gewend. Hier is de wieg der astrologie, vanhier is de verdeeling der waereld in hemel,
aarde en wat daaronder is, van hier is de
samenvatting der planeten tot een zevental, en de benoeming der week naar die zeven is in Babel eveneens
geworden,
Maar wat de groote propheten van Israel het meest
in Babel trof was van die stad, de zinlijkheid. En Jeremia
getuigt ervan in zijn woord. „Babel was een gouden
beker in de hand des Heeren die de gansche aarde
dronken maakte" — en zoo moest hij het zien, omdat
hij de zoon was van dit antieke herdersvolk. En als hij
tegenover zich aanschouwt de groote mogendheid van het
Oosten met haar strijdkrachten, haar legioenen, als hij
hoort van de goden en de godenmythen, van de starren,
waarheen dit yolk de oogen heft, als hij denkt aan den
glans der cultuur, aan de Nimrodsburchten en de gevleugelde dieren of diermenschen, aan de verweekelijking
die verbonden is met aardsche macht, en als hij dan
beseft hoe van hier uit onweerstandelijk voortwerkt een
geest van nieuwheid, die ontbindt de oude, voorvaderlijke zeden — dan drukt hem dit en hij wacht op den
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Heilige, die den zegepraal der zonde toch zekerlijk niet
dulden zal.
Hij wacht, zooals de dichter wacht in het boek Daniel,
en dan zit de koning Belsazar aan zijn feestelijken maaltijd, en hij lastert Israels god, en er verschijnt op den
muur een hand, die zijn vonnis schrijft : „gewogen, gewogen en te licht bevonden".
Belsazer ward aber im selbiger nacht
von seinen Knechten umgebracht.
(HEINE).
Maar de gouden beker van Babel heeft in zich andere
teugen ook. Of neen : gij kunt misbruiken den wijn tot
dronkenschap, maar ook is de wijn die van het avondmaal, en dan verzinlijkt hij de groote, goddelijke lief de,
het bloed, dat vloeit voor menschelijke zonden. Dus is
uit Babels gouden beker dat gedruppeld, wat eens de
diepe dronk wordt, die laafnis brengt en heul.
Want heel veel wat wij in het Westen thans bezitten
en onze zielen rijk maakt, het is het eerst gedacht in.
Babylon door vrome, stille menschen. Hier is uitgezongen het schuldbewustzijn van de ziel tot God : in oude
Babylonische psalmen leeft het, schreit het, en zij ziin
zoo schoon en innig, dat de harten van die onbekende
dichters weer kloppen in uw eigen binnenste.
Boeteling.
Ili, uw knecht, roep zuchtende U aan ,
De smeekgebeen des zondaars neemt gij aan,
Ziet ge op den mensch ontfermend neer, zoo leeft hij I
Gij koningin der menscheid, die heerscht over alien,
Barmhartige, die 't goed is aan te roepen,
Omdat gij aan de smeekbeden 't oor leent.
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Priester
Wiii zijn God en Goden op hem toornen, roept hij tot u,
Laat hem uw aangezicht aanschouwen, vat zijne hand !
Boeteling:
Wie buiten u zou mij leiden in 't spoor des rechts?
Ontferm u mijn en neem mijn zuchten aan!
Spreek: „wat zou ik nog toeven?" en wees mij genadig,
Hoe lang nog, vorstinne, eer ik aanschouwe uw gelaat?
Ik klaag als de duive, mijne zuchten zijn mij tot spijze.
Priester
Zijn hart is vol van zuchten, zoo groot is zijne rouw !
Tranen vergiet hij, in klachten breekt hij los.
(Levenslicht uit vroegere eeuwen,
door P. H. HUGENHOLTZ).
Men vindt zulke liederen terug in het Oude Testament, en er is reden to denken dat zij eerder in Babel
dan in Jeruzalem gezongen zijn, want in de beroemde
Ballingschap hebben Judars in Babylon gewoond en er
veel geleerd. Maar reeds vroeger is de invloed van dit
oostelijk yolk van groot belang voor den geest van het
westelijke Palaestina. Door Palaestina liep de verkeersweg tusschen Babel en Egypte, en karavanen of soldaten
hebben verteld hun oude mythische verbeeldingen en
de ziel van Israel en Juda met hun phantasie bevrucht.
Want reeds voor 60 eeuwen zien wij de tweelingzusters Babel-Assur in het bezit van een belangrijke
cultuur, en zij gaan aan ons voorbij, in plechtige processie, de goden en godinnen die men eerde ; Semieten uit
Arable dron gen binnen in het land van Euphraat-Tigris,
onderwierpen er de stammen die men Sumeriers noemt,
en, als in Egypte, vormen zich nu kleine, stedelijke
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staten, waarvan de Noordlijke, Assyrische, en dan de
Zuidlijke, de Babylonische, een pooze oppermachtig zijn.
Het gewichtigst in politieken zin is de vereeniging der
kleinere gebieden tot een rijk van grooteren omvang onder
Hammurabi (2250 v. Chr.), wiens wetboek is beroemd
geworden en aan de Joodsche wetten in den Bijbel voor
een aanzienlijk deel ten grondslag ligt. Locale goden
worden nu bijeengebracht in een omvattend pantheon
Anoe, d,i. de hemelvorst, der goden vader, de koning ;
Bel, de heer der lucht ; Ea, die der wateren, goddelijk
kunstenaar, menschenschepper, wiens gemalin Damkine
heet, en hun zoon is Mardoek, de stadsgod van Babel,
die het hoofd was van alle goddelijke gestalten, eerst
de zon, dan de genezende, verzoenende, heer der heeren,
onuitputtelijk in barmhartigheid, Ja, zoo groot is hij,
dat men zijn naam gebruikt voor „goddelijk wezen" in
het algemeen, hij verdringt andere machten en verrijkt
zich met hun waardigheden; zijn tempel te Esagila is
door zijn trappentoren wijd en zijd beroemd geweest.
Moet ik nog noemen Sin, de maan, Samers, de zon ?
meer dan zij is Bel van Nipper, koning van de winden.
En dan denk ik aan Istar, in vele tempelen aangebeden ;
godin van liefde en vruchtbaarheid stelt men haar voor
met aan de borst een kind, Zoo wordt zij het model
der maagd Maria met het Christusknaapje, tenzij wij
dit te zoeken hebben in Isis met den kleinen Horus, die
neerligt op haar knieen. Maar misschien zijn Isis en
Istar dezelf de godheid — want er was druk verkeer toch
tusschen Babel en Egypte, en daardoor deelen volken
elkander hunne wijsheid en hun droomen mee. Istar, dat
is ook de helpster uit ziekte en uit waan, en zij is de
godin bij uitstek, en de Semieten van het Westen noemen
haar Astarte, maar het interessantst is wel wat men van
haar gezongen heeft. Dan wordt verteld dat zij een zoon

97
bezit of een geliefde, Tammoez is diens naam ; als hij
een kind is, zegt de mythe, ligt hij in een gezonken
scheepje, als hij ouder is in een of andere vrucht des velds.
En nu begrijpen wij die antieke beeldspraak zoo : Tammoez is het leven der plantaardige natuur, en de groote
moeder die hem voortbrengt, heeft hem lief ook als
haar bruidegom ; de Almoeder baart de natuurschoonheid en viert met haar haar feest, is als in bruidsdosch
wanneer het lente, zomer wordt, en zoo is Tammoez
haar kind en haar geliefde, en hij zal sterven, en zij zal
wanhopig zijn, Astarte, Istar, en zij zal overal gaan zoeken
naar het middel om hem te doen herleven : in den winter
zegepraalt het donker en de koude en de vergankelijkheld, totdat het voorjaar weerkomt, en dan staat
Tammoez — die elders heet Adonis uit de dooden op.
Maar eerst wordt hij beweend, en dit gebeurde op de
hooggetijden van het oude yolk van Babylon,
En nu greet men te vertellen van Istars Hellevaart,
die in een epos wordt bezongen door een onbekenden
dichter. Naar het diepe, duistere land waarvan geen
sterveling wederkeert, gaat zij, en zij komt aan zeven
poorten, en aan elk dier poorten moet zij afleggen
een kleedingstuk, een van haar sieradien, tot zij treedt
voor de godin der onderwaereld, die haar met schimp en
hoon ontvangt en haar gevangen houdt, In droefheid zit zij
neer, de arme, temidden van den dood en van het donker.
En op aarde welkt intusschen alle schoonheid, alle bloei,
en nu ontzetten zich de hemelsche goden, en hun dienaar
zenden zij tot Allatoe, en de heerscheres der schimmen
moet nu gunnen aan de heerlijke waarom zij kwam : het
water dat den geliefden Tammoez weder levend maakt.
Een doorzichtige natuurmythe, vindt ge, maar er is nog
lets anders in, jets van den geest, jets van het blijvend
menschelijke ; wie tot den dood gaat en vooral wie eigen7
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willig tot den dood gaat uit liefde, hij moet afdoen alien
aardschen glans, heel z'n zelf, en naakt zal hij toeven in
den nacht waar alle heil gebreekt. Maar gebreekt dit
heil, als zoo groot de liefde is? Het is meer gebeurd en
het gebeurt nog dat de mensch het pad gaat der zeifverloochening, en waar hij alles moet ontberen, omdat
hij alles heeft geofferd, daar krijgt hij juist het leven, de
vertroosting — zooals het ook staat in een woord van
den Bijbel: Wie zijn ziel vindt, die zal ze verliezen, maar
wie zijn ziel verliest, die zal ze vinden, want in het yinden van zijn ziel, zijn ware wezen, is de zaligheid. — Er
zijn nog andere goden, b.v. Naboe, de verkondiger, de
schrijver, die met een pen noteerde al het goede en
het kwade dat een mensch verricht, en in wiens hand
de tafelen van het noodlot zijn. Een schoone gedachte,
nietwaar? Modernen, heel modernen denken dat zij wat
nieuws zeggen wanneer zij niet meer gelooven in een
Goddelijken wil, een eeuwig plan, maar beweren dat
het waarachtige in de waereld, het allesbeschikkende,
een blind noodlot heeft to heeten. Toch is deze opvatting alweer overoud, want zij komt reeds voor bij de
Grieken ; volgens hen heerscht boven de Goddelijke
machten de Moira, en dat is het Lot, en in het treurspel,
b.v, in dat van Sophokles, wordt Oedipus buiten zijn
wil door de fataliteit in groote schuld verwikkeld. Maar
wat is voor ons, die de orde der natuur en des levens
beter kennen dan de Ouden, wien zoowel wetenschap
als historie de redelijkheid der dingen hebben geleerd
— toch wisten wijsgeeren bij hen die ook al, en in den
godsdienst zien wij ze mythologisch uitgebeeld — wat is
voor ons dit Lot anders dan de uitdrukking van ons
eigen wezen, onzen eigen Logos, dat wat in ons denkt
en wat verder ook het Hart der waereld is? Ili bedoel
dit zoo : wanneer een man wordt doodgeslagen door een

99
rotsblok, dan wordt hij, zegt Hegel, door de Rede verpletterd, want dat dit voorwerp zich op die plaats bevindt, dat het losraakt juist wanneer deze mensch
er onder door wandelt, ligt in den loop der dingen, is
veroorzaakt, is noodwendig, kan niet anders, en wanneer wij de toedracht der gebeurtenissen onderzoeken,
blijkt ons dit : dat alles logisch is, en de wijsheid van het
yolk drukt dit uit wanneer zij spreekt : „het moest zoo
zijn." Maar dit beteekent niet dat een mensch niet medetelt :
een mensch is ook wat, heeft te wezen een persoonlijkheid,
een karakter, iemand wiens denken en wiens willen
invloed heeft op het lot, in het bijzonder op zijn eigen
lot. „Jedermann ist seines Gliickes eigener Schmied"
zegt een Duitsch spreekwoord, en wie het woord
karaktervorming overdenkt zal begrijpen, dat men een
innerlijke macht ontwikkelen kan, waardoor men het
uiterlijk gebeuren stuurt. En indien dit niet mogelijk is,
dan kan men berusten, d,i, rustig zijn, en hiervan heeft
in zijn „Sagesse et Destinêe" MAETERLINCK uitnemende
dingen gezegd, als hij de ziel vergelijkt bij een burg welks
poorten men kan dichtsluiten, zoodat het vijandige, het
dreigende niet kan binnenkomen. En dit ligt nu ook in
de symboliek der Babyloni6rs, wanneer zij Naboe de
tafelen van het lot in handen geven, maar tevens het
blad waarop hij 's menschen deugd en ondeugd schrijft.
Want 's menschen deugd, dat is zijn deugen, zijn zoo
zijn als hij behoort, en dit is, in engeren zin, de macht
die zijn levensgang bepalen zal. En bier is wel een
zuiverder opvatting dan die, volgens welke sterren en
planeten ons lot onveranderlijk vooraf geordend hebben.
Wel is, gelijk wij zagen, het aardsche een deel van het
algemeene waereldleven, maar dit behoeft niet te beteekenen, dat de mensch onmachtig is tot iets, dat hij
is een ding. Zelfs een ding telt mee, volgt zijn eigen aard,

100
zijn eigen wet, handhaaft zich, en als het ding dit doet
trots zijn onbewustheid, zou de geest die denkt en
onderscheidt en wikt en weegt, dan niet lets, ja veel
vermogen, mits hij zijn aanleg ijverig heeft ontwikkeld?
Dit is het wat Naboe ons to zeggen heeft, en dan zien
wij ook in hem wat voorkomt in het Christendom : in
het Christendom heeft de Vader een Zoon, die Zijn wil
openbaart, en het is of men dit den Babyloniers heeft
naverteld. Hetzelf de vernemen we dan ook weer uit
Egypte, en in de philosophie der Alexandrijnen zal men
het in meer geleerde taal opnieuw verkondigen, en dit
alles is onvergankelijk schoon en goed. Want God, het
Oneindige, het Eeuwige komt tot ons door het eindige,
het tijdelijke ; openbaart zich in de vluchtige waereld,
ontsluit zich aan den geest, die rustig en aandachtig
hoort naar de sprake der verkondiging waarvan alle
dingen zijn vervuld. Er is niets of het heeft zijn
orde, zijn ziel, er is geen voorwerp, geen landschap,
geen wezen of het verraadt zijn schoonheid, dat is : zijn
harmonie voor de zinnen, kortom de gansche werkelijkheid drukt uit dat Goddelijke, dat is het Eene, het alles
in zich zelf besluitende, de Harmonie, de opperste Idee,
En daarom heeft Naboe ook in zijn hand de tafel der
genade ; genade wordt der ziel vermenigvuldigd die voor
het Godslicht openstaat. En daarom is de tempel van.
den God een zinnebeeld van het Heelal ; zeven ommegangen van zijn toren duiden in hun kleuren aan de
zeven wereldsfeeren: de Maan is zilver, Mercurius donkerblauw, Venus wit en geel, de Zon gouden, Mars
rozerood, Jupiter bruin-rood, Saturnus zwart, en ik voel
hierin de menschenziel die zeggen wil: Naboe, de
Godsontsluiting, is het Al zelf, is deze wijdsche Kosmos
met in in wondervolle starren,
En naar die starren hebben dan de priesters van dit
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antieke yolk gespeurd, en dit is een groote daad, want
het beteekende verruiming van de waereld, waarin de
menschheid woonde. Voor velen is die waereld toch zoo
eng en zonder glans. Dan beperkt men zich tot z'n huis,
z'n dorp, z'n stad, of in couranten leest men over politiek, over andere volken, maar toch slechts in zooverre
zij voor ons gewichtig zijn bx, door hun concurrentie
op de markt, Doch nu op te heffen de oogen als het
druk gedoe van den dag zwijgt, als het nacht is geworden
— en den nacht heeft de mystieke dichter Novalis hoog
geprezen in zijn beroemde hymne — doch in den nacht
zijn aangezicht te heff en naar de sterren, en daarin te
hooren een melodie van orde, daarin te schouwen zonnen, eindelooze sfeeren van ongepeilde majesteit, dit
is een daad van cultuur, een verlossing van beperking
en van waan, dit brengt ons dichter bij God, want God
is het wij de en het allerwijdste — en dit wisten de
Chaldaeërs, die van hun torens tuurdenin de stile, klare
verten, en met hun geloof aan den openbaringsgod en
met hun ontluikend besef van menschlijke vrijheid die
het lot bedwingt en neigt, hebben zij ons ook geschonken eerbied voor de sterren, den eerbied dien een Kant
vervulde als hij het neerschreef : „Zwei Dingen erfiillen
das Gemiith mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je Ofter und anhaltender sich das
Nachdenken damit beschaftigt , Der besternte Himmel
fiber mir, und das moralische Gesetz in mir." En in dit
opzicht molten wij het yolk van Babel immer dankbaar
zijn. Want de sterrenkundige wetenschap van China is
niet doorgedrongen naar het Westen, en die van Indi6
misschien pas in veel lateren tijd, doch de astronomie,
of, wilt gib de astrologie van Babylon is vruchtbaar geworden voor de beoefening van deze studio bij de Grieken, Zoo zijn de stille peinzers van dit verre vreemde
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yolk onze voorouders naar den geest, en zij zijn het
ook alweer doordat zij invloed oefenden op Israel: van
hen — om maar een enkel ding to noemen — is dat verhaal der schepping zooals het staat in Genesis, en ook
de zondvloedmythe is misschien het eerst bij hen verteld, althans in den vorm waarin zij naar Europa kwam.
Eens, zoo leert de Chaldeeuwsche scheppingspoezie,
eens was er niets dan een Chaos, een zee, een geweldige waterslang, of ook : een schrikwekkende vrouw, en
nu komt de God van het licht en snijdt haar doormidden, en hij vormt uit de deelen hemel en aarde, en uit
zijn eigen bloed, vermengd met stof, formeert hij menschen — is het niet als in Genesis, waar de Heer
Jahveh de Chaos omschept tot een kosmos, doordat hij
scheiding maakt, veelvuldige scheiding: die van licht en
donker, die van zee en vastland, die van wateren welke
boven en waatren die beneden zijn 7 En ook hier
kneedt de God het stof en drijft, als hij gefatsoeneerd heeft
een menschelijke gestalte, er in zijn levensadem, zoodat wij
wel zijn voortgekomen uit de aarde, maar er is jets in
ons van het allerhoogste, van goddelijke herkomst —
diepzinnige verbeeldingen, vol van groote waarheid, want
het is zoo, gelijk Goethe herinnert in zijn Faust ;
Die eine will sich von der andern trennen ;
Die eine halt, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt, mit klammernden Organen,
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.
Want of men nu komt in het land van Eufraat en
Tigris, eeuwen voor Christus, of wel Goethe hoort, een
dichter van den modemen tijd, het is altijd hetzelfde :
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de mensch weet zich in zijn tweespalt, in zijn schuld,
de mensch weet zich als Godskind en als slaaf. De Grieksche dichter zal hem laten zien als Prometheus, den
halfgod, die aan een rots geboeid is en door den Bier
wordt gekweld en gepijnigd omdat hij het vuur ontroofd
heeft aan den Olympus, en Plato zal vertellen dat wij
eens rondgingen in het koor der goden, schouwende de
eeuwige wezendheden, de goddelijke, scheppende gedachten waarvan al dit aardsche slechts is een schaduwbeeld, maar dat een der paarden, die onze kar voorttrok,
schichtig werd en dus de wagen kantelde, en de mensch
neerviel, in het stof, met gebroken vleuglen, wachtend
op het wonder, de schoonheid, waardoor een god hem
wil behouden ; en zij zijn onvergankelijk, Goethe en
Plato en Aeschylus en de onbekende dichter die in het
oude Babel peinsde, juist waar zij dus begrepen hebben
het raadsel van ons Leven, dat wat Paulus heeft vertolkt :
„Wat ik niet wil, dat doe ik, en wat ik wil, dat doe ik
niet". Nu begrijpen wij het diepzinnig woord van Hegel,
dat de geest het voorrecht heeft to kunnen lijden, en
alweer Goethe laat het de Godheid zeggen : „Es irrt der
Mensch so lang er strebt". Juist in onze zwakte is
onze kracht ; dat wij dwalen kunnen is omdat wij in ons
hebben het besef der eeuwige toortsen, die verder dan
de kimmen branden : de kei blijft liggen en de boom verplaatst zich niet, en het dier zoekt zijn buit en rooft des
daags, en, als de nacht zinkt op de aarde, zijn nest, zijn
hol, zijn korf, Maar de mensch is niet thuis, de mensch
zoekt en worstelt en waakt en tuurt naar de luchten als
zij branden in het Westen of als de sterren gouden, en
hij wil nog wijdscher glorien, hij wil den glans van het
Allerhoogste, hij wil God zien, omdat hij in zich heeft
sneer van het Goddelijke dan eenig ding ter waereld,
omdat hij geest is, denken, klaarte — al is die klaarte
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ook aanvankelijk schemer, want zij rijst op uit de diepte
der materie, zij moet zich, als het licht to morgen, beuren
uit grauwe, kille mist.
Van deze dingen leest men op de gebakken tafeltjes
der Babyloniers, die toen als boeken dienden, In spijkervormige letters getuigt hier het hart der menschheid,
die in hierogylphen haar bewondering uitzong en haar
weedom, waar zij neerzat in Egypte, en die, in grilliger
gestalte nog, zich uitte in boeken van Chineesche mandarijnen, en die met handen, trillend van ontroering, geetst
heeft van haar nood en van haar vreugde in Sanskrit
en in Palitekst, En dit ook zal voor ons nog een vertroosting zijn : dat, indien maar even weg is van dit hart
de zware druk der wereld, de koortsgloed van de
passie, de angste van dit enge zelf — er opengaat daarbinnen, als aan een donkeren stroom een witte lelie, dat
liefdevolle denken, dat gebeden uitstuurt naar de Ziel
der dingen, den Grond van eigen worden, zooals in dezen
Psalm van Assur
Wie is groot in den hemel?
Gij alleen zijt groot.
Wie is groot op de aarde ?
GI; alleen zijt groot.
.Als uw stem in den hemel weerklinkt,
Dan buigen de goden zich neder,
Als uw stem op de aarde weerklinkt,
Dan kruipen de geesten in 't stof,
In het Britsche Museum vindt men op een cylinderzegel de Assyrische helden Gilgamish en Eabani, die
worstelen met een leeuw en met een stier, Dit is een
fragment uit het oude epos. In de stad Oeroek droomt
de jongeling Gilgamish en zoekt de verklaring van dien
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droom bij Eabani met zijn halfdierlijke gestalte. Beiden
worden nu op het innigste bevriend en zij verslaan een
tiran: Istar, den moed van Gilgamish bewonderend, wil
hem als gemaal bezitten, maar hij wijst haar af, en Istar
smeekt haar vader Anoe dat hij haar wreken moge,
waarop de god een stier zendt, dien de jonge held
verslaat. Als nu Eabani sterft, wordt Gilgamish heel
ziek en vindt eindelijk herstel bij Hasisadra den Assyrischen Noach, den man die uit den zondvloed door goddelijke hulp behouden wordt. Hasisadra is een vroom
man ; god Ea wil hem redden als er strijd ontstaan is
tusschen de goden, wat een groote vloed op aarde tengevolge heeft; op last van Ea bouwt Hasisadra — of
zooals de Grieken melden : Xisutros — een schip, en
brengt daarin een exemplaar van elke soort die leven
heeft. Ook hier, als in Genesis, wordt door de zending
van een duff, een zwaluw, en eindelijk een raaf geconstateerd of de waatren van de aarde zijn verdwenen,
En als men straks gered is brengt de man een offer,
waarbij zich, naar de eigenaardige expressie van het
epos, de goden verzamelen als vliegen, evenals de god
Jahveh in het 0. T. de lieflijke geuren ruikt van Noachs
offerand, en het plan maakt de waereld niet meer te
verderven door een grooten vloed.
Zoo heeft Assur, zoo heeft Babel het materiaal geleend aan het kleinere yolk van Israel-Juda, dat, door
z'n bijzondere historie, armer was aan phantasie, doch
juist daarom vermocht te naderen tot dat Allerhoogste,
dat de zielen stil maakt in ontroering omdat het eindeloos verheven is. Want dit Verhevene kan niet meer
worden uitgebootst, en, als ervan gestameld wordt, is
dit in het diep besef van eigen onmacht, en wat eerst
was in Babylon de vormlooze mythe, dat wordt hier
sterker, klaarder, grootscher, en een god spreekt en het
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is er, en een god gebiedt en het staat er : toch zou
Juda-Israel dit niet gevonden hebben, als het niet gewoond had aan den weg die van Assur-Babylon beenvoert naar Egypte, als het in z'n denken niet door het
Oosten was bevrucht.

DE TWEESPALT DER WAERELD,

hina heeft geeerd der dingen maat, Hindoestan vond het wezen, waaraan dit eindige
sterft, een realistisch yolk als dat van Egypte
voelde in dit sterven allereerst de breuke
van eigen aardsch bezit doch troostte zich met het uitzicht in het Onvergankelijke, en dit werd door Babel liefst
gezocht in zuivere, stille nachten aan wijde sterrenhemelen,
en nu komt het yolk der Perzen en het vindt dat het
Licht het Ware is, het Goddelijke, en daartegenover
is het Duister, en deze beide voeren harden, fellen kamp,
En dit besef is zoo juist dat de menschheidsziel het
nooit vergeten heeft : latere godsdiensten hebben het
overgenomen en het gevoerd naar het Westen, dan treedt
het op in de leer van God en Satan, dan vindt men
het bij dichters en dichterlijke denkers : in de poezie van
Milton is het voorondersteld, Vondel laat Lucifer het
opstandsvaandel zwaaien, en bij Goethe is het Mephistopheles, die den mensch op vreemde paden lokt, Het
is weer het gevoel van innerlijke tegenstrijdigheid, het
is de overtuiging van onze dubbele natuur die in dit
dualisme spreekt, maar het is hier kosmisch geworden,
het is geworden tot een beschouwing van het Al: er
loopt een scheur door de waereld, heeft Heine gezegd,
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en die scheur loopt midden door het hart van den
dichter. Een waereldscheur, de waereld innerlijk verdeeld,
goed tegen kwaad, leven tegen dood, licht tegen donker,
vreugd tegen smart, positief tegen negatief, en hierin
gaat op de natuur en de historie, dit is de stuwkracht
die ze beide verder voert.
Wij spreken van ontwikkeling, en er is geen tak van
wetenschap of zij past toe dit begrip, dan wordt ons
getoond hoe uit een nevelvlek de zon en de planeten
worden, hoe een simpele kiem zich transformeert in
telkens hoogere gedaanten, hoe een schier cultuurloos
yolk steeds rijker wordt aan kennis en techniek en we
beseffen wel dat dit niet toegaat zonder kamp, dat hier
voorondersteld is een pijnlijk worstelen, maar wij letten
er niet op dat ontwikkeling insluit de tegenstrijdigheid
zelve, dat wat zich ontwikkelt, omdat het zich ontwikkelt, tegenstrijdig is. Want het is en het is niet — het
is er nog maar in aanvang, het heeft zich to ontplooien;
wat het in zich bergt moet naar buiten treden ; ontwikkeling, dat is het wegdoen van wikkels, dat wat ingewikkeld lag, als een plant in het zaadje, doet weg z'n
wikkels, komt aan den dag, verwerkelijkt zich. Doch in
het begin is het dan nog niet verwerkelijkt, het is er
pas in aanleg, toch is het er in zekeren zin, kortom : dit
is de tegenstrijdigheid dat het er nog niet en dat het er
toch ook alweer reeds is. Dus is een zich ontwikkelende
waereld, als tegenstrijdig, in zich zelf vol kamp, en dat
doet pijn, want het verscheuren van windselen is altijd
pijnlijk : de waereld heeft jets van een oud drama waarin
de helden verscheurd zijn door begeerten en door plichtgevoelens die elkaar de plaats betwisten, en zoo is de
schepping dramatisch, en het wezen der dingen worstelt,
en het is de worsteling van Ariman en Ormoezd, van
Donker en van Licht.
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Perzie heeft dit vooral verstaan, dat de waereld een
kampperk is, en hierop was van invloed het klimaat en
de gesteldheid van den bodem. Want de natuur geeft
hier haar schatten niet om niet. Evenals in Hindoestan
drongen Arische nomaden het ketelvormig land Iran
binnen, 30 eeuwen voor Christus misschien, althans in
overouden tijd. Van de verwantschap der Hindoes en
der ouden Parsi getuigt de taal, getuigen de Godennamen
en mythologische voorstellingen ; om maar jets te noemen : beide volken spreken van onsterfelijkheidsdrank
(soma, hoama), beiden betitelen de goddelijke heeren
als ahura, ahura, beiden zijn heilig rund en hond. In
gansch verschillende sfeeren overgeplant hadden dan
de twee groepen elk hun eigen ervaringen, hun eigen
geschiedenis ; van de ontwikkeling in Indic hebben wij
ons een beeld ontworpen, in Perzie, meer bepaald in
Medic, zien wij een hervorming aan het werk, waardoor
het oud bezit een betrekkelijk nieuwe gestalte krijgt.
Men meent te moeten gelooven dat deze ref ormatie
plaats had voor het midden van de 6 de eeuw, en zij
heeft zich in de overlevering verbonden aan den naam
van Zoroaster of van Zarathoestra.

Zarathoestra is de oorspronkelijke vorm, en beteekent
misschien „Goudglans". Zoroaster is de vergriekschte,
ook is er de nieuw-Perzische Zaradust. Evenals elders

het geval is met godsdienststichters, wier biographie zoo
doorweven is met mythische stof, dat het nauwelijks
aangaat historie van verdichting te scheiden, ja, men
er toe komt te zeggen : alles is mythologic — zoo is
het ook hier. Men heeft zich afgevraagd of deze goudglanzende ook de Zon zou kunnen zijn en de figuur van
den vermeenden reformator een antieke openbaringsgod,
een zonnegod, evenals dit met Boeddha het geval kan
zijn geweest. Intusschen, in de waardeering der geloovigen

110
is hij tot een mensch, een profeet geworden, en men
vertelt van hem dat hij op twintigjarigen leeftijd zich van
de waereld heeft afgewend, de verlichting uit den hemel
kreeg en in de eenzaamheid werd verzocht door den duivel
Ariman. In Vendidad XIX, d.i. een deel van de Perzische
heilige schrift, zendt deze Ariman zijn dienaar Bfiiti tot
den profeet, deze zingt dan echter het Ahoena Varya
gebed, waarop de Demon, van zijn kracht beroofd, moet
wijken. Raadsels, aan Zarathoestra opgegeven om dezen
te verwarren, treffen geen Joel, en de hoogste God
verschaft hem steenen die hij naar den vijand werpt.
Dan smeekt de Booze : Dood mijne schepselen (= mijne
schepping) niet, gerechte Zarathoestra. „Gij zijt de zoon
„van Poerusaspa, van uw geslacht ben ik aangeroepen
„(vereerd) geworden, zweer het goede Mazdayasnische
„geloof af, gij zult zege deelachtig worden, gelijk Vadag„hana, de landsheer gevonden heeft." Hem antwoordde
Spitama Zarathoestra : „ik wil niet afzien van het goede
„Mazdayasnische geloof, zoolang als niet lichaam, levens„kracht en bewustzijn mij begeven.”
Men denkt bier aan de verzoeking van Boeddha door
Mara en die van Christus in de woestijn. En het is diep gevoeld door de oude volken dat juist de ontdekkers van
nieuwe geestelijke waarden ontzaglijk te worstelen hebben
met hun eigen innerlijk. Niets menschelijks is hun vreemd,
in hen is allerlei bij elkaar gebracht, allerlei mogelijkheden liggen in hen verborgen ; terwiji een doorsnéemensch
vrij spoedig gereed is met zich zelf, blijft het in hen
gisten en zieden, en zoo komt het dat het hun is of zij
door machten uit den afgrond worden getrokken en beproefd en belaagd, En dat is ook zoo : de geestelijke
mensch maakt zich in hen los van den aardschen mensch,
en dit is een nieuwe geboorte, maar dit is ook een
poging van dien aardschen om den anderen vast te houden,
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om hem te overwinnen ; zelfs in de besten onzer leven
nog instincten en driften van het dier. Vooral de diepere
ziel, begiftigd met buitengewone gevoeligheid van zenuwen,
staat aan dit instinctieve bloot ; haar omringen en lokken
bekoringen waarvan de grovere niets merkt. Bedenkt
dan hoe een voortdurende innerlijke strijd beteekent
storing van geestelijk evenwicht, onrust, geprikkeldheid,
humeur, en hoe de mensch, die straks het Licht der
Eeuwigheden schouwt door wolken, wel telkens reden
vindt om zich voor zich zelf te schamen. Dus is het
psychologisch heel juist dat de heilige, de godsdienststichter wordt voorgesteld in de wildernis, omringd door
booze geesten, of, zooals het wordt verhaald van Christus,
door wilde dieren, dat zijn z'n egoistische drif ten, hongrig,
roofziek, gereed om te verslinden, totdat hij zegeviert.
En zegevieren doen zij alien : Christus, Boeddha,
Zarathoestra. En dan brengen zij hetgeen hun yolk, hetgeen de menschheid noodig heeft. Niet in dien zin dat
zij iets ontdekten wat absoluut verschilt van hetgeen
hun tijd bezat, neen, maar zij verstaan hun tijd, zij zeggen het woord dat lag in de ziel en was op de lippen
der velen, die het niet konden uiten in hun sprake.
Dit is het wat men in de groote mannen eeren moet
zij zijn de „Zeitverstandigen" en indien zij nog meer
beteekenen, zijn zij de doorgronders van de ziel der
menschheid — en zoo heeft hen Carlyle verstaan in zijn
„Heroes and Hero-worship" zoo heeft Carlyle Shakespeare
erkend en Mohammed en Goethe, alien wetgevers der
volken op hunne wijze omdat in hen de volken voelden
wat hun eigen waarheid was. En dit hebben wij wel te
bedenken in een cultuur als de onze, die, terecht rekening
houdend met den invloed van ras, klimaat, tijd, oekonomischen toestand, de rot van de persoonlijkheid wel
eens onderschat. Zelfs daar, waar, als in het geval der
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godsdienststichters Zarathoestra en Boeddha, de historische gestalte wordt verneveld voor onze moderne kritiek,
is er een of ander anoniem dichter, denker of visionnair,
die formuleert de waarheid, waarvan de besten in zijn
omgeving droomden. Het Marxisme, dat in het historisch
materialisme de persoonlijkheid uitschakelt, is toch bedacht door Marx, een zeker geschiedkundigen persoon.
En zoo zal in de reformatie van den ouden dienst der
Perzen een mensch gesproken hebben dat wat zijn tijd
wel Wilde maar niet vermocht to zeggen. In de „Gathas,"
d. z. de redenen van Zarathoestra, een deel van het
Avesta, de heilige schrift der Perzen, vormend, in de
Gathas zien wij hoe het ouder herdersvolk, tuk op roof
en bait, tot arbeid en cultuur, tot akkerbouw bewogen
wordt. En het is niet toevallig, dat het rund er wordt
geeerd, want het trekt als os den ploeg, als koe geeft
het melk, en van zijn vleesch leeft men, en ook kan het
helpen tot bemesting. Het is het goede dier bij uitstek,
zooals er tegenover kwade, verderfelijke dieren zijn,
Hier treedt aan het licht het dualisme : er zijn twee
waereldmachten, er is een goede god die Ormoezd heet,
of, in den oorspronkelijken, niet vergriekschten vorm,
Ahoera Mazda („wijze heer") en tegenover hem staat
Arirnan, Anro Mainyoes („vijandige geest"), en de historie
is de geschiedenis van hun gestalten strijd. Ormoezd
is de zon, omgeven door een zee van licht, onveranderlijk,
eeuwig, alwetend, boven alien goed, de god van het
ware, het reine, het vlekkelooze. Zijn heilige geest
(„Spenta Mainyoe") is de schepper, de onderhouder en
de toekomstige waereldrechter. Als een aardsch monarch
door zijn hovelingen wordt hij door zijn zes goede
geesten omstuwd, vormt met hen het lichtend zevental,
dat ons herinnert aan de planeten naar de telling van
dien ouden tijd. Deze geesten zijn de Amesha Spenta
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Yazata, en in de vergeestelijking, die de leer van het Avesta
Wont, zijn A geworden tot begrippen, aandwdende de
onderscheiden kanten van het goede goddelijk wenn. Zoo
telt men Welwillendheid, J)eemoed, Gezondheid enz., (=dal
Ormuzd zulke eigenschappen heeft en ze bewerkt. Elk
der Yazatas heeft zijn afzonderlijk gebied ; de een regeert
de dieren, de andere de planten, een derde de metalen,
de volgenden verzorgen bet vuur, de aarde en de bagmen,
Elk heeft zijn eigen dag, zijn eigen bloem Vohu =AO,
Welwillendheid, is de opperste, die den vrede schept,
de zuivere zielen in den bemel welkom beet, hij is gehuld in het wit, de haan is zijn dier. Weer een ander
verbeeldt de maclit van den Alwijzen Beer, Spenta
Armaiti is zijn dochter, die liefheeft den ootinoed en
de waarheid.
Er zijn nog meer goede geesten : die van den wind,
het vuur, de zon, de maan, Sirius, er zijn Frawashis of
schutsengelen die de menschen op hun Paden hoeden,
dan is er Mithra, Ormuzd's zoon, vijand van leugen en
bedrog, Aan hem is toegewijd de roode chrysanth, en

hij is even zuiver als Shraosha, de bestrijder van Aishma
Daewa, den beer van alle leugen, Want dit gansche lichtrijk heeft tegenover zich het donker, en daarin heerscht
Anro-rnainyoe, ook omstuwd van geesten, maar nu booze
geesten, duivelen, dewas, vooral Azi Dahaka, een drie-

koppig monster, dat aan het einde der tijden meedoet
aan de laatste, groote worsteling.
En alweer zijn verpersoonlijkt hier de slechte eigenschappen en machten der natuur en van de menschenziel: orkaan, dorheid, pest, nijd, jaloezie, traagheid, leugen. Zoo wordt de waereld een reusachtig drama, en in
den kamp van licht en duister doet de vrome mee,
dienend den Goeden God. Waar moerassen zijn en steppen, woont Ariman en zijn heir ; daarom moet dit schraal
8
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en arm gebied ontgonnen worden, opdat er goede geesten
kunnen wonen. En van zelf worden dan tenet gedaan
de schadelijke beesten, de beesten van Anro mainyoe :
slangen, schorpioenen, alles wat het leven deert, want
wat het leven deert is slecht. En hierop rust dan verder
het zedelijk waardeeren : alles wat leven schept en onderhoudt en bevordert is goed, en dus wordt telkens in de
Schrift gesproken van goede gedachte, goed woord en
goede daad. Bovenal wordt de Waarheid hooggeschat,
en wij kunnen hiervan leeren in een cultuur als de onze,
die offert aan schijn en huichelarij en leugen. Om deze
reden is het ook dat Nietzsche, de dichter-wijsgeer die
een hervorming wilde van onze Westersche begrippen
aangaande de moraal, zijn werk „Also Sprach Zarathustra"
betiteld beef t. Ook Nietzsche acht het een eersten plicht
waar, echt te zijn, en hoezeer wij hiermede hebben in
te stemmen, verklaarden wij toen wij het hadden over
Confucius. Indien men, wat men wil wezen, is met overtuiging, indien men niet weifelt, niet zich aanstelt, niet
poseert, dan is men in zijn oprechtheid goed. De kunst
geeft ons er een voorbeeld van : als een dichter van iets
zingt dat hem vervult, zij het liefde, zij het haat, zij het
bewondering, zij het verguizing, dan voelen wij er in
zijn hartekiop en wij worden mee bewogen, ook al is
dat wat hij wil onze eigen voorkeur niet. Er zijn Fransche
paten die zich Satanisten noemen en die het kwaad
verheerlijken, omdat dit sours heel wat meer cooed toont
dan de braafheid van den huichelaar, dan de vervlakking
van den fatsoendelijken mensch. Wij kunnen ons indenken
in die stemming, wij hebben dat ook wel eens in ons, en
al lezen wij misschien liever den hymne van Novalis of
het lied op den leeuwerik van Shelley, toch kunnen wij
dat, wat de Satanist ons geeft, bewonderen, indien het
nl. echt, waarachtig is. En wanneer Futuristen in de
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schilderkunst werk presteeren dat ons heel vreemd is,
dan willen wij niet beginnen met veroordeelen — want
dit is bekrompen — wij willen ons best doen veelmeer
om te begrijpen, mits wij ons ervan overtuigd mogen
houden dat bier iemand dacht en dichtte, wien het niet
te doen was om eigen verheerlijking, maar wien zijn innerlijk den nood had opgelegd langs nieuwe banen te zoeken
z'n allerhoogste Schoon.

De oude Mazdadienaar nu heeft de waarheid aldus
liefgehad, en hij Wilde dat het niet ging om het enge,
menschelijk zelf, maar dat gevoerd moest worden den
kamp met Ariman, dat hij was een dienaar, een soldaat
van den Alwijzen Ahoera. En eens zal deze stellig overwinnen. Twaalfduizend jaren duurt de cyclus van dit
waereldleven, en wij herkennen in dit twaalftal de oude
jaarmythe : wat de historie is van het jaar wordt, om
zoo te zeggen, op het doek der eeuwigheid geprojecteerd.
En zooals er zijn vier seizoenen, zijn er in de geschiedenis der schepping vier perioden ; eerst bestond zij
slechts als beeld in den alwijzen God, toen werd zij
geschapen naar zijn wil, dan volgde de kamp der goede
en der booze machten, daarna kwam Zaratoestra en
hiermee is begonnen de victorie van het licht en het
recht over de zonde en de duisternis. Aan het eind der
tijden zal er oorlog wezen, pest en honger, dan is het
of alles ondergaat doordat de duivel wint, maar hierin
openbaart zich eerst de heerlijkheid van God ; de Reiland komt, Saoshyant, het gericht begint, de dooden
rijzen op uit hunne graven, de goeden worden uitgezift
als witte schapen uit de zwarte, een rijk des vredes
wacht den uitverkorenen, totdat, na felle boete, de zondaar
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ook vergiffenis vindt en alles ingaat tot het licht, waar
God in alien alles zijn zal — denkbeelden, merken wii,
die straks het Christendom in zich heeft opgenomen,
evenals die bonte fantasieen van den hemel, waar de
goede wandelt aan stille waatren onder schaduwrijke
stammen, van de hel met hare hitte, koude, tandenknersing, van het vagevuur, een sfeer die dient tot
loutering. En achter deze mythologische verbeeldingen
voel ik den onvergankelijken ernst, die het leven begrijpt naar zijn dieperen zin, die beseft dat er lets
uitgaat boven dit leven, dat er een macht is die ons
haar paden wijst. Als gij u te binnenroept hoe in
deze waereld branden vuren van wreed ontstoken drift,
hoe zielen eenzaam weenen, hoe kleurig zijn der menschen
wanen wel, maar straks is ontgoocheling, en als in het
oude Bijbelboek komen uit de zee op dieren en over de
aarde heerschen ze — deze aarde wordt overmocht door
dierlijkheid — als ge u dit herinnert, en ge beseft dan
dat er in u is Erbarmen, Rechtsgevoel, kuische, stille
Liefde, dan weet ge dat u en den uwen worsteling wacht,
dat de waereld moet overwonnen worden zal zij niet
ten prooi vallen aan Ariman, verzinken in de hel. En
gij behoeft niet te gelooven letterlijk wat de Parsi dichten
van des menschen lot hiernamaals, maar gij hoort, in
teeken en symbool, wat ook blijvend is voor u: op de
Tzinvatbrug, die naar het land der dooden voert, komt
u tegemoet uw Zelf, lichtend misschien, van wondere
schoonheid — en dus is het, dus is het, zeker: als een
mensch gestreden heeft en geworsteld voor het Goddelijke in de waereld en in z'n innerlijk, dan wordt hij
verheerlijkt en zijn wezen is het goddelijk wezen, is de
Liefde, de Eenvoud, en hij ontvangt loon, want er is
geen ander loon dan het goede, dit is het hoogste goed.
En wie niet dient Ahoera, het licht, wie zoekt het duister,
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de leugen, de botte lusten, hij zal het beleven in zijn
donkere uren dat hij koud is, ijzig koud, dat hij gezengd
wordt door de vlammen van begeerte, dat het am hem
wemelt, en dat is het ongedierte, de onreinheid van z'n
arm, verbijsterd hart. Want een ethischen zin heeft ons
menschelijk bestaan, dit wisten de oude Mazdayasniers,
en wij zijn hun minderen als wij het niet beseffen.
Aan den eindpaal van de tijden
Ziet ons oog den geest van 't kwaad,
Moe geworsteld en ontwapend
Tot geen afval meer in staat.
.Als de Heere God in alien,
En in alles Alles is,
Zal het licht zijn, eeuwig licht zijn,
Licht uit licht en duisternis.
DA COSTA.-

Wat de dichter hier uitspreekt, wat het therna is van
het Christendom, het is reeds gevoeld in dat oude Avesta,
bet is verkondigd door den priester en den magigr van
het Iranisch land. En misschien is er iets naiefs in als
men zoo angstig is voor ontreiniging, van z'n ziel niet
alleen, maar ook van vuur, garde, water, dat men den
doode niet verbrandt, noch hem begraaft, doch hem
neerlegt op de rotsen, waar hem de gieren vinden ; mis..
schien is het overdreven reinheidszin die den priestet
een doek laat binden voor den mond, als hij zijn offet
brengt, opdat hij dus de viam niet door zijn adem smette.
Misschien is het ook hygiene die dit praktisch yolk tot
al dit ritueel gedreven heeft, Maar stellig droeg het door
de waereld de onsterflijke gedachte dat er door die waereld
loopt een scheur, een tweespalt, en dat wij moeten worn
stelen met het licht, met God, tegen de duisternis, en
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dat wij rein moeten wezen in lien kamp, waar, louter,
zooals de dichter Hamerling het uitdrukt :
Gross 1st die Zeit and gewaltig, doch weh uns wenn
[unsre Herzen
Rein nicht sind, wie werken im riesigen Kampf wir
[bestehen?
Daarom heeft Perzie, het latere Perzie, vooral Mithra
liefgehad. Oudtijds de lichtgod, de god der vruchtbaarheid, was hij ook de hoeder van eeden en verdragen.
Dan is hij de grootste der Amesha Spenta, de middelaar
tusschen God en waereld, de Zoon die den Vader openbaart en aan de menschen zijne wezen leert. Later wordt
zijn dienst het centrum van een mysterie, di van een
vereeniging waar men komt om heul en heil te vinden
voor zijn zondige zielen. Dit mysterie breidt zich uit
naar het Westen, soldaten en kooplui planten het, in de
eerste eeuw v. Chr., over naar Illyrie, Germania, Brittannie, Rome en Afrika. Op de monumenten van den
god, die nu nog over zijn, vindt men hem als stierendooder; bedoeld is dat de Zon, wanneer zij in de lente
in den Stier staat, dezen overschittert, wat dan de aanyang wordt van nieuwen bloei, en uit het bloed van
den Stier groeien jonge planten op. Dat hij de Zon is,
deze Mithra, blijkt nog uit zijn naam: rotsgeborene ; zoo
hebben hem — als in het Christelijke Kerstverhaal —
herders gezien en zich neergebogen voor zijn groote
heerlijkheid. Want hij is de „sol invictus," de onverwonnen
god, hij is dit niet enkel als het natuurlijk licht dat over
het duister zegeviert, hij is het als het Goede, als het
Ware in de waereld. En in het mysterie zoekt men met
hem een te worden; een wassching, een he' 'g maal, een
teeken werken dit uit, en nu — zoo stelt men zich
voor — wordt de ziel, na den dood, door Mithra's macht
behouden; hij voert haar voorbij de sfeeren, waar de
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duivelen loeren, tot God den Vader in het lichte hemelland. Ook bier weer zijn idean die we wedervinden in
het Christendom, en het Christendom is met het Mithracisme, dat het bekampt heeft, aan een zelfden grond
ontsproten. Er is iets geweldigs in de conceptie van dezen
sterken, glanzenden god, die, gezeten op zijn wit paard,
aanschrijdt, en de duivelen vlieden, en zijn gelaat is als
de zon, en dus vlucht de duisternis. Menschen hebben
dit gevoeld, verbeeld, menschen als wij : en terwiji Hindostan den godsdienst vond in droom en mijmering,
heeft dit krachtig yolk der Parsi gewild de daad, de
macht, en wij, moderne Westerlingen, wij hebben er
eerbied voor omdat wij het ook zoo verstaan in ons
leven : religie is stilte, stemming, wijding, maar zij is toch
ook schepping van cultuur en van menschlijkheid, zij is
toch ook de zelfbewuste worsteling waarin wij dienen
het eeuwig goddelijk Licht. In de Gatha's komt voor een
prachtig visioen dat de ziel toont als zij ontvangt de
vervulling harer wenschen. Nadat zij verwijld heeft bij
de goede Woorden komt zij bij de goede Daden, en
dan vervolgt zij haar weg, aan het einde van den derden
nacht. Wanneer aanbreekt de dageraad is het haar alsof
zij binnenkwam een hof met geurige bloemen ; wind,
zuidewind, die zoele rooken draagt, omvat haar en zij
ziet haar eigene conscientie voor zich staan. Zij is, die
conscientie, als een wonderschoone, jonge vrouw, blank
van armen, sterk en rijzig, en op de vraag van den
mensch antwoordt zij dat zij zijn geweten is. En omdat
hij goed was in zijn leven, is zij nu zoo schoon geworden.
„Ik was beminnelijk en gij maaktet mij nog beminne„lijker ; ik was schoon en gij maaktet mij nog schooner ;
„ik was begeerlijk en gij maaktet mij nog begeerlijker,
„ik was gezeten op eene eereplaats en gij weest mij de
„plaats aan door deze uwe goede gedachten, deze uwe
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„goede woorden, deze uwe goede daden, en zoo eeren
,,de menschen mij voortaan, onidat ik lang offerde aan
„en omging met Ahoera Mazda."
„De eerste stap lien de ziel van den geloovige deed
„bracht hem in het Paradijs der goede Gedachten, de
„tweede stap bracht hem in het Paradijs der goede Woor„den, de derde stap bracht hem in het Paradijs der goede
,,Daden, de vierde bracht hem in het Eeuwige Licht.”
Ditis alles zoo voor den Mazdadienaar, en is het zoo niet
alles took voor ons? Goede gedachten, goede woorden,
daden goed, en dan het Licht, het Eeuwige — wa t wil
men weer, wat wil men grootseher, is hier de Grootheld, is hier de Schoonheid en de Goedheid niet? Ook
naar Licht smachten wij, en onze studie en onze droom
en onze gestage arbeid aan cultuur, die worden moet,
wenscht Licht te scheppen, ons tot het licht te beuren,
en een kind des lichts genoemd te warden, dat is
's menschen glorie : het oude Perzendom, het is er nog,
wij hebben 't in ons hart.

Er is ook een waereldsche poezie in PerziE, maar zij
is van veel jonger datum : een sultan Machmoed heeft in
de elide eeuw oude volksliederen doen bijeenbrengen,
door Firdoesi, en deze heeft er van een geheel gemaakt.
Rustem is er van de held, de hoofdpersoon; eromheen
groepeeren zich anderen als Soehrab en Isfendiar. Natuurlijk dreunt daarin het krijgsrumoer en de zwaarden
flikkeren en de waereld is van bloeddorst vol. Dit hindert
dan wet eens een modern mensch, want onze zeden zijn
zachter gewordenl, en het is goed dit te bedenken en te
*) Aanteekening bij den tweeden druk. Men bedenke dat dit is geschreven voor den Oorlog.
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zeggen, wanneer men aan vooruitgang twijfelt. Dan verwijze men by. naar de Gevangenpoort, waar men de
veroordeelden doodmartelde door hen te laten hongeren
in de buurt van geurige spijzen, of door te doen vallen,
gestadig, water, drop na druppel, op eenzelfde plek van
't hoofd totdat de hersenen verweekt waren en de
gevonnisde in waanzin stierf. Of men herinnere aan het
antieke epos : het Indische Mahabharata zoo goed als
het Perzische Schachnameh (Koningsboek), het Nibelungenlied der Duitschers evenzeer als de Bias der Grieken,
stellen vooral belang in strijd en zegepraal. Maar hoe
kan het anders ? In onze samenleving is orde, regel,
wet ; wij hebben burgemeesters en commissarissen van
politie, ook zijn er dienders en brigadiers en marechaussee, die alien even druk waken voor onze veiligheid. Bij het minste wat er gebeurt, wanneer b.v. een
paar dronken of brooddronken jongens een liedje zingen
aan den openbaren weg, zoo na 10, dan kan men telefoneeren om huip naar een nabije post of naar het
hoofdbureau. En dan komen er heel wat dappere mannen
in 't geweer, en straks is de markt gereinigd van al
die onveriaten, en wij gaan naar bed met het gevoel
dat wij een modelvolk zijn en in het bezit van hoogere
cultuur. Als het van Rustem heet, dat een woedende
olifant op hem losstormt, dan beseffen wij met erkentelijkheid hoe de olifanten alleen in Artis zijn of in een
kermistent van Corty Althof, maar hoe wij op zijn hoogst
last ondervinden onderweg van een schoot- of slagershond. Nu is alles in de wereld relatief en zoo is het
ook hier, want wij zouden met die kolossale beesten
letterlijk niets weten aan te vangen ; voor ons is een
hondje geschikter partuur, want wij meten 5 of 51/2, op
zijn hoogst 6 voet. Maar een man als Rustem was als
zuigeling reeds zoo groot, dat hij tien minnen noodig
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had om hem te zoogen, en zoo iemand staat een olif ant
wel, en hij dringt door op den berg Sipena, waar het
witte slot ligt dat onmetelijke schatten bergt. Kortom,
alles is hier berekend op een toestand der waereld, der
samenleving, die minder fatsoendelijk, die heel wat avontuurlijker dan de onze is. En daardoor allicht wat
poetischer. Ronduit gezegd : de sfeer waarin wij leven
is niet zoo dichterlijk als die van Feridoen, 1 den anderen
held der Perzen, die door de koe Purmaji wordt gezoogd : als bij ons moeders de kinderen zelf niet voeden
geven zij het een fleschje, en gij zult mij wel toegeven
dat een emir der woestijn er imposanter uitziet dan
burgemeester Dikkerdak uit de Camera. En ook dat
meer verbeelding wordt gewekt door een karavaan van
Arabieren die koffie brengen naar de kust der Roode
Zee, dan door een trein met moderne commis-voyageurs
of door een eerzamen grutter die ook in koffie handelt.
Iii wil niet zeggen dat er niet een andere poezie geboren wordt, dat er in ons gecompliceerd leven niet
een schoonheid is, waaraan de oudheid nimmer dacht ;
er is ook een glorie in fabrieken en in koopmanshavens,
ten slotte is alles mooi, al is ook veel het slechts omdat
het stemt tot stillen lack om menschelijke komedie of
tot dien teeren weemoedsvollen humor, die begrijpen
kan in liefde hoe groot en klein wij zijn. Maar al is er
ook schoonheid, nieuwe schoonheid in onze westersche
cultuur, dikwijls mist zij dat verrassende, dat gratievolle, dat kleurige dat eigen is aan de Natuur en hare
schepselen, en waarvan wij vervreemd zijn omdat de
mode of de traditie de zelfheid heeft vermoord. Dit is
het wat Goethe dichten deed .
*) Aanteekening bij den tweeden druk. Het behoeft niet gezegd te
worden dat ook hier oorspronkelijk astrale mythen zijn.

123
Amerika, du hast er besser
Als unser Continent, der Alte,
Hast keine verfallene Schlosser
Und keine Basalte.
Goethe bedoelt, dat Amerika vrij kan zijn, zich zelf
kan zijn omdat het niet wordt vastgehouden door den
eerbied voor het grijs verleden, en volkeren, die dichter
bij hun oorsprong staan, zijn in nog meerdere mate
onafhankelijk, levend naar eigen innerlijk. Dit nu toont
hen jeugdig, frisch, echt ; wij zijn dikwijls onecht, wij
doen elkander na, er is niets oorspronkelijks in ons, denken wij b.v, aan de mode dat heeren zwarte jassen of
zwarte rokken dragen, of dat wij allen mooi moeten
vinden wat nu eenmaal den naam heeft van klassiek.
Daarbij komt dan nog, dat wij in het teeken zijn geplaatst van zaken doen en geld verdienen, en dit is
onbestaanbaar met alien glans in het Leven, dit maakt
de waereld tot een beurs of een markt, en op die beurs
schachert men, en op die markt schreeuwt men en prijst
z'n vaak vervalschte waren aan. Dan is het heroieke
dit : dat men driester durft speculeeren in tabak of
suiker dan een ander. En in de opvoeding, in het onderwijs, die de menschen klaar moeten maken voor de
waereld daarbuiten, domineert het nut : men moet dit
kennen en dat kennen, omdat dit en dat winst afiverpt
voor de toekomst, omdat het in den grooten wedstrijd
sterker maakt. Maar een wedstrijd niet als die van Atalante of Odysseus, niet van sterke, schoone menschen,
neen, een van gewikste, geslepen ganneven : struikrooverij,
chantage, leugen — ge kunt wel begrijpen dat op zoo
lets geen zegen rust, en dat wij verliezen aan echte
levenswaarde wat wij aan financiele sterkte wonnen —
en dit zal zoo duren, tot ook weer in ons ontwaakt
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de geest van orde-scheppen, de geest van bouwen en
van cultiveeren ; dan warden wij oak weer herkien als
Feridoen en Rustem, en zelfbewust arbeiden wij, strijden wij voor komende gerechtigheid, voor wordende
cultuur.
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DE LUISTER VAN UW HUIS, DE WOONSTEDE
UWER HEERLIJKHEID.
„Hier dekken Cherubijns de Bontkist met hun reedtren,
„Waarop de heerlijkheid der Godheid rust en zweeft."
VONDEL.

deze verzen heeft de schilder Toorop getoefd, en in zijn ziel is opgerezen een visioen
en hij heeft het ons getoond: bum de arke
— dit teeken der goddelijke tegenwoordigheid
— God, en onder, nevens Hem de serafs die het Heilige
met hun vleuglen schutten. En rondom, behave de regelen
van Vondel in schoone letters, drie miniaturen ; eerst
een vrouw met kind, als achtergrond een stad met koepeldom, met torens en met huizen, en de klokken beieren
ter hoogmis, en de vrouw buigt zich in stillen ootmoed
neer. Dan : de vrouw met het kind kloppend aan de
poort van oude kerk, en nogeens deze beiden en zij
gaan op de treden van de kathedraal en de moeder licht
haar kleine met een kaarsje voor. Deze wondervolle
mensch, deze groote onder de grooten, heeft het zoo
goed begrepen wat de kerk kan zijn voor de ziel, wat
de tempel is, en bij alle volken zoekt men het aangezicht van zijnen God in een heilig ruim, nu op een berg,
waar men omringd is van de stilte en waar het uitzicht
vrij is en waar men zich nader voelt bij stormen en bij
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sterrenoogen ; dan in een Bosch : „de kerk van ongekorven
hout", en de stammen, uit de donkere waereld, voeren op
de zielen naar de lichtere lucht ; of men is gegaan in
grotten en heeft versierd de wanden met symboliek van
starren en planeten ; en ik zie voor me den Boeddhatempel en vrome menschen buigen zich voor de Kwan
Yin der genade en zij beuren bloemenoffers die zij spreiden
op heur altaar en murm'len zoet gebed. En machtig
trotst het heiligdom van god Mardoek te Esegila met
zijn trappen, die titanisch schrijden naar den hemel waar
de groote goden woven. En in het stuifzand der woestijn,
bij Karnak, is de tempel van Egypte, en breedgeschoft
zijn de pylonen, de voormuren, waartoe men, door allee
van sphinxen, komt, en als riet zijn de zuilenschachten,
en de kapiteelen zijn ontvouwde lotusbloemen, en aan de
wanden wemelt het van bonte schilderingen, en in het
allerheiligste troont de god of de goden. — Maar gij moet
hooren hoe er door de dorpen en over wegen wijdt een
lied, een lied Hamagooth, een lied der optochten ;
dat doen de pelgrims die opgaan naar Jeruzalem, naar
Sion, naar Moriah, naar „den berg des Heeren," en zij
hebben in zich hun smart en hun zonderouw, en hun
wil tot reiniging, en dat van den Psalm : „Gelijk een
hert naar de waterstroomen, zoo roept mijn ziel tot U."
Dan heffen zich de tinnen van den tempel op wanneer
de morgen daagt, en zij zien de waereld rustiger, nu zij
Het Huis aanschouwen. Want, als in de Parsifal, als in
de Graalgeschiedenis, heeft God zelf het plan gewild en
het bestek verordineerd ; zoo is het Huis op aarde het
teeken der presentie Gods. Daar is het dan met z'n
portaal, z'n ommegang, z'n voorhof, z'n heilige, z'n allerheiligste, en dit yolk, dat Been kunstenaars kende, heeft
ontboden kunstenaars om het te sieren met wondervolle
heerlijkheid : kostelijk hout, englenbeelden, kelken, pal-
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men, en de tafel der toonbrooden is daarbin en de
zevenarmige kandelaar, symbool van de planeten, dus
van het goddelijk Licht. Want licht zoekt men er en
spijziging, zooals in alle tempels ; ook in moskeeen
waarin het klokje kleppend roept, waar gij gewelven
vindt als zijn in druipsteengrotten, waar is, aan muren,
het geometrisch lijnenspel, waar Arabieren knielen, van
religieusen hartstocht vol. Want, desnoods met het zwaard,
zullen zij veroveren waerelden om Allah, hunnen God, to
dienen. Rustiger is Griekenland, en zijn tempels, op heuvelen en tusschen geurende boschages, openen zich, en
zij zijn niet afgescheiden van het landschap ; er doorheen
vliegt de duif van Aphrodite, en naar binnen zingt eentonig de stem van waterval, en de menschen gaan er
heen als tot een feest, en het is een feest als men voor
de godin een peplos brengt, het kostelijke gewaad, door
meisjes in devoot gevoel geweven. Hoe licht is alles
hier, hoe leeft het : strenge doriek, ionische vormenzachtheid, maar overal de glorie der Onsterfelijken uitgezegd : friezen, metopen zij getuigen van der hooge
goden majesteit, Dit alles gaat weg, deze goden verwelken
en men wijst het graf van Zeus op Kreta en van Herakles to Cadix : er is Een, meer dan zij, en het is de
God der armen, der verdrukten, der levensmoeden, die
nu beter leven vonden, die het vonden waar het kruis
zich heft ; en zij, vervolgden, zij keeren in tot de graven
van het keizerlijke Rome, ondergronds zijn de katakomben waar men voor den Christus knielt. En men
leert er, in de nabijheid van den dood, ernst, innigheid ;
gelouterd wordt de ziel door heete vlam van smart,
en, rijker geworden, treedt men straks naar buiten, aarzelend nog, en men bouwt z'n tempels, de simple basilieken,
tot men een waereld winnen, totdat men heerschen gaat,
en ik zie de architectuur der Romanen, ik zie de Go-
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thische kerken met opwaartswillen van de slanke torens,
met gekleurde ruiten en diepe vensternissen, met orgel.
dreuning, roepend over harten in hun beving bet Dies
Irae, Dies illa — en verzoend bukt zich de schare neer
wanneer de priester heft de hostie, want zij verstaan
het woord: est consummatum, het is voor u volbracht.
Dan zijn er de stille plekjes aan een chaussee, die tusschen rotsen schriidt, en er is een beeldje van Onze
Lieve Vrouw, en simpelen bidden er, en brengen Woemen ; geloof het vrij . God zelf is hier aanwezig. En waar
stored de hageprediker, vervolgd, maar onvermoeid — al
het haten der menschen was over hem been gekomen
als een troebele rivier, maar de lief de Gods had hem
gered — daar was ook een tempel, en wie goed zag, kon
de englen speuren, en 's levens hoogste gloriên, Hier,
buiten alle bouwingen van menschenhanden, leerde men
verstaan wat bet zeggen wil: in geest en in waarheid
to aanbidden. En wij, moderne menschen, wij hebben
sterk dit weten: God is in ons, bier in het huis van
Gods luister, de woonstede van zijn heerlijkheid. Maar
dan moeten wij, als die oude pelgrims, op uit onze trage
rust, wij mogen niet neerzitten, vadsig, aan tafelen van
overvioed; wij moeten weg uit het stil vertrek van
znoeder, wij kiezen vreemde wegen : door wildernissen gaat
het, waar zonde en waar donker is.'Want donker is ons
ongestild verlangen. En op den heiligen tocht der geesten
zulien wij komen in wouden van leech als een hof der
olijven is het hier, of als in Toorop's Tuin der Wean,
treurcypressen, doodsbeenderen, sissende, giftige slangen.
Ook is er een labyrinth, een dool van gangen die geen
uitweg bieden; onze zonden hebben ons verblind, ons
wanen voert ons lout. En over rotsen van denken gaat
moeizaam onze klimming, en onze borsten hijgen, en
onze spieren spannen zichonaar dan, op eens uit duisteren
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nacht, de dageraad, en, als Psyche in van Eeden's Broeders, zien wij het Licht en de Zee en de Uitkomst: hier
is de woonstede, de tempel, hier is ons diepste Hart,
en de Bondskist staat er, het teeken is er dat het al
met God is saamgebonden, alles is vereend in Gods eêne
liefde, en de „cherubijns" aanschouwen we, de klaarte,
de englenvreugde, ja dit is wet de luister, dien we
zochten op onzen rusteloozen weg. Maar dan is het ook
goed, want nu is alles wijs, alles heilig, alles schoon, en
laat bliksems flikkeren uit aschgrauwe wolken, laat
donder rollen, laat zee tuimelen onder vleugelslag van
storm, laat ginds de stad zijn met haar driften en haar
zonden, in dit alles voelen we den hartslag der Oneindigheid : in dit leed, in dit duister werkt en zoekt het
Licht, en nu is het er, nu is het in ons : de heerlijkheid
Gods is verschenen, en de banieren van onze verkondiging zullen wimpelen in den wind, en wij zullen menschen roepen om mee dit wonder aan to zien : dit wonder
van de nieuwgeboren waereld, nieuw voor ons, maar het
is de oude waereld toch, die, naar het Boek der Spreuken,
in het begin der tijden de wijsheid maakte, toen zij spelend
was voor Gods aangezicht, Zijn eerstgeboren kind.
U zoek ik in der dagen laat geglim
en in den kleurenboog, dien morgen brengt,
ik kom U tegen als een moede schim
in avondtuinen of m'een doode wenkt.
En 'k vond U in het sneeuwbedekt ravijn,
.M.'n wenschen liet ik rusten aan Uw hart,
het dorre loover wou m'n sponde zijn,
Uw oogen brandden in het nachtezwart,
Et heb van U gehoord in drukke straat,
de zeegolf noemt U en de vlam die grist,
dan goden meer zit gij in godenraad,
Waerelden wij den en Uw Denken is 't.
9

DE VERHEVENE, DE HEILIGE.

srael — dat is niet het sagendichtend yolk, en
zijn literatuur is niet allereerst de legende
van Genesis, de kroniek der koningen en
koningsnamen, Israel, dat is het Prophetisme
en het Psalmboek en de wijdsche stem van Hiob.
Wat hier geleefd heeft aan plastische kunst, wat den
tempel sieren moest, dat is herkomstig uit den vreemde,
en geen wijsbegeerte heeft hier ooit gebloeid, en geen
wetenschap beluisterde in Palestina de geheimen van de
schepping ; ook was dit yolk van Israel geen politieke
mogendheid en in oorlog blonk zijn glorie niet.
Of het dan religieus was boven alien? Indie, in z'n
mystiek, z'n pantheisme, was religieuser ; dit weg-zichdomp'len in de Godheid, dit hevig-weten dat niets werkelijk is dan God, het was niet van Israel, een nuchter,
waereldsch yolk. Want geloof niet dat der Joden aard
veranderd is : zekerlijk, het wonen in den vreemde,
meer dan tweeduizend jaren, had op dit ras z'n invloed,
maar in z'n Ghetto heeft het trouw bewaard in zeden
van weleer, en door in huwelijk, alleen in eigen stam,
zijn vastgehouden z'n oorspronkelijke trekken. En nu is
onweersprekelijk dat, zooals Richard Wagner schreef,
het Jodendom niet heeft geschitterd in schepping van
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muziek, en het had geen geweldige dichters, want Heine
is spotziek en lichtzinnig ; Spinoza is een denker van
beteekenis, maar hij is abstract wiskundig, di. verstandelijk, en in verstandelijkheid is de essentie van dit
eigenaardig yolk. Vandaar dat het zoo sterk is in koopmanschap en geldhandel en advokaterij en journalistiek,
alle eischend nucht'ren zin en plooibaarheid — plooibaarheid die zien laat gebrek aan idealisme. Want idealisms,
in den waren zin des woords, is schouwing der Idee,
is het niets werkelijk achten dan die Idee alleen en wat
zij opdringt aan het menschelijk geweten. En dit is niet
Semitiesch-Joodsch ; het Jodendom is realistisch, het
mijmert niet, noch huivert voor de goddelijke heerlijkheid.
En het ziet niet in de toekomst van een meer dan aardsche waereld : als het van de toekomst spreekt zal zij
voor dit leven zijn, en de mensch zal neerzitten onder
eigen vijgenboom, bij eigen wijnstok, en zal genieten
zijner werken vrucht — zoo sterk is dit gevoel van
komend aardsch geluk, dat het, na eeuwen, nogmaals
opzet in het Marxisme, een systeem van Joodschen huize.
Maar het Prophetisme dan en de Psalmen, enkele
Psalmen, en de Hiobeide, waarin de wereld wegzinkt
voor de majesteit van God?
Et weet dat dit er is, dit voelen, en ik weet dat het
mee het beste uitmaakt dat ooit den menschen is geschonken. Maar het is niet gegroeid op bodem van de
volksziel, het is van elders ingeplant.
Oorspronkelijk Israel heeft gediend de boomen, de
steenen, de dieren en de sterren, Nomadisch zwierven
stammen, die men eenmaal heeten zou Hebreeen, van plek
tot plek, ontmoetten dan de mogendheid van het aloud
Egypte, werden haar cijnsbaar, en in 1400 v. Chr. — leert
ons het archief van Tell ell Amarna — waren zij nog afhankelijk, tot zij opstonden, en zelfs (volgens een inschrift
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van koning Merenptah) Egypte bedreigden ; daarop zal
dan zijn gevolgd een nieuw ommezwerven, totdat zij
bereikten den berg Sinai, waaraan zich vastknoopt de
herinnering aan de openbaring van hun volksgod Jahweh
of Adonai di. de Heel-. Bedenkt men nu dat de oude
teksten Mozes tot bemiddelaar maken van deze openbaring, en dat, hoezeer zijn beeld omgeven is met sage
en met mythe, hij toch historisch kan geweest zijn en
dan aan koningshof in 't land Egypte heet gevormd —
dan wijst de Jahweh-cultus naar Egypte heen, en de
Bedoelenen der woestijn hebben de gestalte van den
hemelgod, die in den donder spreekt, die gaat op den
wind, die als leeuw of stier wordt voorgesteld (twee
sterrenbeelden, waarin de zon zijn macht openbaart als
lentegod en als zomergod) en die als bliksemvuur het
water oplekt (1 Kon. 18 : 38), saamgedacht met den
Sinai, en hun nuchtere zin, hun vertoef in steepen die
eentonig zijn en niet prikkelen de verbeelding, noch
haar voeden, heeft den god niet uitgehouwen in zichtbare gedaanten, en slechts een kist, die misschien bevatte een meteoor — een steep die uit de lucht, dus
van de godheid kwam — verried hun zijn nabijheid,
z•56 zelfs dat men in later dagen wanhoopt als de
bondskist in den oorlog is geroofd. Als nu, na veel
gezwerf, de Hebreeën binnendringen Palaestina, waar
de stamverwante Kanaanieten wonen, versmelten beide
groepen tot een nieuwe eenheid, en dit wil zeggen
een verandering van denken en van aloude zeden
voor dit nomadenvolk, dat nu cultuur en welvaart
kennen leert. Want die menschen van Kanaan zijn gezeten akkerbouwers, zij hebben, in hun dorpsgemeenschap, een begin bewerkt van kapitalistisch ondernemen,
hun god is ook de hemelgod die hier Baal heet en die
een weer sensueel karakter draagt en dien men, naast
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de Aardgodin, Astarte, dient. Heilige prostitutie zal hier
zijn voorgekomen, wijn- en oogstfeesten werden met
uitgelatenheid gevierd, en dat dit broedervolk zoozeer
verschilt van de Hebreesche stammen, dat ligt aan de
natuur waarin de beide groepen leef den : voor de Kanaanieten een vruchtbaar, vriendelijk land en dus de hemelgod de schenkende, de blijde ; voor de zwervers in de
steppe dezelfde god de strenge, grimmige, die moeilijk
maakt den tocht en dondert tot zijn eer, De versmelting
der culturen, bier bedoeld, is dan verder een elkaar
doordringen der beide religieuse elementen : de god
Jahweh wordt zachter, is niet meer enkel grimmig, f el,
al zal, onder invloed van het prophetisme, Baals naam
verloochend worden en de god alvast vooreerst een god
zijn des gerichts, Dit prophetisme is een algemeen verschijnsel in Oostersche culturen, we denken aan de
Derwischen die men nu zelfs nog, vertellen reizigers, in
Konstantinopel vindt. Lichtbeweeglijke naturen worden
hooggespannen door muziek en ascetisme, en dan getuigen
zij van wondere visioenen die in hun droomen rijpen.
Natuurlijk projecteeren zij voor hunne phantasie wat in
hen is : de Arabier ziet zijn Allah, de Jood zijn god
Jahweh, en hij hoort zijn stem, en wat zijn ziel voelt
als het heilige, dat wordt hem wil van God of van de
goden, Uit dit prophetisme, dat in Palaestina veelvuldig
voortkwam, zet zich dan of een zeer bijzondere vorm :
tegenover de verweekelijking der zeden in het nieuwe
land, tegenover het kapitalisme ook, dat Jeruzalem bouwt
en het siert onder Salomo en zich in eigen pracht verlustigt, stelt dit klassieke prophetisme den eenvoud van
antieke zeden, roept uit den god Jahweh, dien Mozes
had verkondigd, als eenigen god des yolks, en denkt aan
een verbond dat deze god gesticht heeft met de natie,
waarbij hij toezegt zegen, mits men alleen Hem Bert, Na
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menigvuldige worsteling, waarbij wij voor ons zien gestalten, als later Amos, die door belastingdruk gekwelde
boeren van het Noorden opzetten tegen het tirannieke
Zuiden, waar de koning woont, Salomo die rijk is en vele
vrouwen heeft, nadat het yolk is uit elkaar gespat in
Juda en in Israel, belichaamt zich het prophetisme, niet
enkel in de redenen der Godgezanten, zooals wij ze nog
kunnen vinden in Jesaja en in Jeremia, maar ook in een
wet, het Bondsboek en Deuterononium, die straks rijkswet wordt, zij het dan ook niet voor lang. Want Israel
stort in voor Assurs groote mogendheid, en Babel maakt
aan Juda's onafhankelijk bestaan een einde. Als dan, na
de Ballingschap, de Joodsche staat herboren en de tempel
wordt herbouwd, dan komt al spoedig weer dit kleine
volkje onder vreemde macht, en voor het prophetisme
komt op de Schrift, het werk der Grooten van voorbijgegane eeuwen. In de Diaspora, di. de verstrooiing der
Joden onder de Heidenen, vervangt de synagoge den
tempel, die, volgens de oude wet, enkel te Jeruzalem
mag staan, al is er naderhand ook een gebouwd in Egypte,
en al vindt men nog een godshuis op den Gerizim der
Samariers. Wetsstudie, wetsbetrachting, sabbatsviering,
onderhouding der geboden van ritueele reinheid — zij
zoeken te omtuinen „de zonen Abrahams," zooals zij
ook zich noemen naar hun vermeenden stamheld, aan
wien hun God zich reeds voorloopig had geopenbaard.
Toch werkt ook nu de invloed van het buitenland, van
Perzik, van Hellas, van Egypte, zooals eens van Babel:
men denke aan de engelenleer en aan de leer des duivels,
aan de voorstelling der onsterfelijkheid, aan de Grieksche
philosophie, die in Alexandria op de Joden invloed heeft
(Philo) ; terwiji, zooals wij zagen, het motief der scheppings- en de zondvloedsmythen stamt uit Babel, en in
het Spreukenboek en Prediker wel veel van Grieksche
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denkers stamt. De verwoesting van stad en tempel in
70 n. Chr. maakt aan het volksbestaan een einde, en
geen Zionisme is het nog gelukt het te hemieuwen ; wel
leeft dit yolk als een ferment in heel de waereld voort,

Voor ons is slechts belangrijk het Jahvistisch prophetisme,
Uitgegaan van Mozes, dat is: van Egypte, in de woestijn
verernstigd en versomberd tot den dienst van Hem die
grimmig is en streng, is de vereering van den eenen
God onder vele anderen, die men niet loochent maar
erkent, er door het prophetisme bij de natie ingebracht,
De religie van de Kanaanieten maakt, hoe zeer dan ook
bestreden door de Jahvehgetrouwen, hun eigen godsbeeld vriendelijker, al zal steeds domineeren het karakter van de goddelijke heiligheid, maar hier is de spiegeling
van die qualiteiten, die boeren, herders eeren : kracht
en harding, eenvoud, soberen zin. Zulk een God duldt
niet wat uitsteekt boven andere dingen, geen toren, geen
burg en geen Tartessusschip, en Hij wil niet weten van
den trippelgang der meisjes in Jeruzalem, noch van den
luister der aanzienlijken, die zwelgen op elpenbeenen
sofa's. Alle waereldglorie wordt door Hem te niet gedaan
Assur, Babel, Tyrus, Egypte, zij zullen vallen, Vallen
zal de hoogmoed ook van dat wat is zijn yolk en toch
zijn yolk niet is ; zij, die ongehoorzaam Gods verbond
niet telden, zij zijn het die de natie voeren op den weg
die ten verderve leidt, Want driemaal heilig is de Heer,
en hij vergeldt de zonde der ouders tot in het derde
en het vierde geslacht dergenen die hem haten. Maar
als dan eens de schuld geboet is, als door den vijand,

die het uitverkoren yolk benart en onderdrukt, het koren
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van de vroomheid is gedorscht, dan verheft zich toch
nog Zijn barmhartigheid, en Hij zal de weggedoolde
schapen wederbrengen in een grasrijk land en aan zeer
stillen waterzoom. Dan zal Hij heerschen, en er zal in
Israel vrede zijn, nu de Vredesvorst gebiedt, en dat is
Hij zelf, of dat is z'n Zoon, z'n Gezalfde, dat is een
koning der eere, die, als het gericht heeft plaats gehad
dat de goeden van de boozen schift, „de vervallen hut
van David" zal herstellen. Men voelt, in andere woorden,
bier een Perzische gedachte, men voelt haar ook in de
straks zich sterk ontwikkelende idean aangaande de
onsterfelijkheid der ziel. Eerst in het individu nog zoo
een met z'n yolk dat het gelukkig is to mogen voortbestaan in zijn geslacht, en een propheet als Ezechig
ziet dan ook de beenderen herleven en omkleed worden
met nieuwe lijflijkheid, daarmee het verkondigend dat
gansch Israel weer zal opstaan uit de dooden. Doch naarmate, met het doordringen van het kapitalisme, het individu belangrijk wordt, immers de substantie, waaruit
men leeft, wordt opgelost, naarmate ook de invloed
werkt van andere cultuur — in dit geval de Macclaynische — wordt persoonlijke ontsterflijkheid een eisch
der ziel en wordt dan ook, behalve door een enkele secte,
na de ballingschap beleden. Want het yolk, dat zich omringd wist door een muur der Wet, het stond open voor
het andere, dat het uitsloot, en dus is het ook al het
geval geweest in oudere tijden en het Jahvistisch prophetisme is er een sprekend voorbeeld van, Aan den weg,
die Babel met Egypte samenbindt, woonachtig, kon het
y olk van Palaestina zich onmogelijk onttrekken aan die
ruimere visie van het goddelijk wezen, die clair ontstaat
waar zich de blik verruimt, de waereld rijker, grooter
wordt. Zooals de eeredienst van Aten Ra, de Ormuzdreligie, de cultus van den Babeischen Mardoek doen
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denken aan een godsdienst die een enkelen God erkent,
zoo is — en dit vooral gedurende de ballingschap —
Jahveh a1 grooter en verhevener geworden, en hier
inzonderheid, omdat hij, sinds de dagen van de ommezwerving, de god des hemels, omdat hij sedert menschenheugenis, drievuldig heilig was.
En dit nu is het onvergankelijke in Oud-Israels cultuur :
het visioen van den Verhevene, den Heilige, zooals het is
te vinden in Jesaja, in Hiob, in de Psalmen.* Gij kunt
deze geschriften lezen want gij hebt ze bi uw huis, ik citeer
ze dan ook niet, maar ik schrijf voor u over uit de
Kroon der Heerlijkheid, van Rabbi Salomo ben Jehoeda
Ibn Gabirol, die in de 11 de eeuw na Chi-. heeft geieefd.
„Gij zijt de Eenige, het Hoofd aller getallen, de grond„zerk aller gebouwen. Gij zijt de Eenige, en in het
„geheim Uwer eenheid staan alle wijzen van harte ver„baasd, daar zij niet weten wat zij is. Gij zijt de Eenige,
„en Uw eenheid kan noch verminderd noch vermeerderd
„worden ; niets ontbreekt er aan, niets is er bij over„tollig. Gij zijt de Eenige, maar niet als een betrekkelijke,
„niet als een berekenbare eenheid. : want U treft noch
„vermeerdering noch verandering ; gedaante noch be„naming zijn op U toepasselijk. Gij zijt de Eenige : en
„om voor U grenzen en bepalingen te vinden, vermoeien
„zich vruchteloos mijne bespiegelingen. Daarom ook dacht
„ik : Ili wil mijne voetstappen wikken en door mijn
„tong niet zondigen. Gij zijt de Eenige, hoog zijt Gij en
„verheven boven vernedering en val. En hoe zou ook
„de Eenige aan vergankelijkheid kunnen onderhevig zijn ?”
Dan bezingt de dichter de almacht en de wijsheid
Gods, meldt zijne wonderdaden ; verhaalt hoe de Eenige
de sfeeren van aarde, water, lucht en vuur schiep en
*) Aanteekening bij den tweeden druk. Men vergelijke in dit verband, Jes. 40, 43, Job 38 en 39. Ps. 19 enz.
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daarboven den hemelkring — en hij doet ons stijgen tot
de Maan, tot Mercurius, tot Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, tot den Dierenriem en dan tot die sfeer, waar de
vaste sterren toeven, en waarin „Alle schepselen des
„heelals besloten zijn en waarin zij zijn gelijk een mos„terdzaadje in den Oceaan” — maar ook zij is nets
als men ze stelt bij Karen God en Koning. Boven haar
uit is de kring des verstands, en dan volgt die van den
Eenige zelf : geen denkvermogen is er dat Hem bereiken
kan en daar is de Idee die aan de goddelijke Majesteit
tot vasten troon verstrekt, „Uit het zilver der waarheid
„hebt gij haar gegoten, uit het goud der wijsheid ver„vaardigdet gij hare grondslagen, en op de grondzuilen
„der gerechtigheid hebt gij hare banen vastgesteld ; uit
„Uw kracht heeft zij haar aanwezen : van U uit en
„naar U been gaat haar streven, en hare begeerte is
„naar U, o God.
„Wie ontdekt Uwe verborgenheid ! — Gij ordentet in
„'s hemels hoogte vertrekken en schatkameren, waarvan
„vreeselijke en buitengewone zaken vermeld worden.
„Daar zijn levensschatten voor de verdienstelijken en
„reinen. Van daar gaan de schatten des heils voor boete„lingen uit. Daar zijn vuurkolken en zwavelbeken voor
„de overtreders des verbonds ; daar zijn schatkameren
„met diepe Nolen vol onuitbluschbaar vuur : hij, op wien
„de Eenige vertoornd is, stort daarin. Ook schatkameren
„van stormen en orkanen, diepe duisternis en lichtglans.
„Ook schatkameren van hagel en ijs, droogte en sneeuw,
„ook van hitte en vlietende stroomen : ook van rook,
„rijp, wolk en nevel, en van dikke duisternis. Dit alles
„hebt Gij bereid, om ten behoorlijken tijde, of tot tucht„roede eener landstreek, of tot hare beweldadiging to
„strekken, daartoe hebt gij het teruggehouden en voor„bereid.”
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Dit is de taal van het antiek prophetisme, dat in de
synagoge en van de harp des dichters luiden zal, maar
hoe lang heeft het geduurd I hoe vreemd was zulk een
voelen dit verstandelijk, nuchter yolk ! „Van hen die de
propheten dooden" spreekt in later tijd het Evangelie
en doelt op Israel, Israel, dat Jeremia als een verrader
heeft gestraft Die groote bewogenheid, dat alles op het
spel zetten voor het Eene, Eenige, die „dronkenschap
van God," blind voor politiek belang, wars van schoonheidszin en uiterlijk vertoon, hoe on-Israelitisch zijn zij,
en hoe moest hen, die ze verkondigden, den haat der
natie treffen, Indien gij een praktisch mensch zijt, indien
gij lets verwacht van staatsmanskust, van een verbond,
van een entente, en indien dan komt een visionair, en
hij heeft de hemelen geschouwd, en hem was de engel
Gods nabij nu het woord kwam tot hem, het openbaringswoord, dat eens schiep de waereld en dat nog altijd
is de konde die zoekt de menschenziel, en de propheet
heeft het gegeten als zijn brood, gedronken als zijn
levenswater, en hij is vol van z'n visioenen nog en
ekstatisch spreekt hij, en voor hem uit is de dreiging
van der gerichten God, en wat is de glans der volken
nu en hun politiek en hun bezit van goud en roem —
als een stoppelveld het vuur zal deze Heerlijke al eindigheid verbranden — indien gij een nuchter en deftig
mensch zijt, en de visionair komt u tegen, en hij stoort
zich niet aan uw fatsoen, en zijn kleed is een zak en om
z'n hals draagt hij een juk, en z'n woord is een danderslag en z'n oogen vlammen, omdat het door z'n denken
bliksemt, en terwijl gij hadt gerekend op de schare, die
gij zoudt voeren naar uw zin en uwe bedoeling, volgens
regelen van politiek, is het de zonderling, de eenzame,
die ze doet sidderen van vreeze en huiv'ren van ontzag
voor Gods onkreukbare wetten — indien gij zijt een
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man van stand, van evenwicht, van zaken en van reputatie, dan zult gij zorgen dat die vagabundus wordt
gesloten in een kot, gelaten in een put. Zoo zou men
nu doen en zoo deed men toen, omdat de maatschappij
tot nog toe nooit of nimmer veel bijzonders is, omdat
de menschen eten willen en verdienen willen en genieten
willen, en dan is voortreffelijk „het hoogere", zeggen
wij hier den godsdienst — mits hij niet storend werkt
op beursbelangen, op spijsvertering en op winstbejag.
Maar wie met z'n idealisme ernst maakt — z'n eenzijdig
idealisme, ik geef het toe, want het was eenzijdig als
de Israelitische propheten de cultuur miskenden — wie
ernst maakt met z'n idealisme, wie niets weten wil dan
God en God alleen, dien verklaart men nu misschien
voor gek, en men heeft het over „godsdienstwaanzin", doch
dan is dit het vreemde dat men tegelijk een Amos, een
Hozea, een Jesaja en een Jeremia de hoogste eere geef t,
Hun geschriften zijn voor velen normatief, en zelfs moderne menschen die heel maatschappelijk en heel fatsoenlijk zijn, zien heusch in die visionairen hun echte
geestverwanten, Maar zoo hoog als de hemel is boven
de aarde, reikt dit prophetische boven hun vlakke denking uit, Et zie dat prophetische het liefst in de gestalte
van Elia die in de rotskloof is, en de aarde beeft en
de vuurvlam licht en de storm bruischt voorbij en hij
heeft omwonden het hoofd, totdat de Godsstem komt
„Wat doet gij hier, Elia ?" Dus was het, dus is het : niet
bij menschen, niet waar het gejuich is over geslaagde
plannen, over opgelegden schat, maar in de eenzaamheid, tusschen rotsen, waar de vuren branden, de winden
waaien, de waereld dreigt te breken, daar is de Heilige,
de Ziener, en z'n God komt tot hem in de onrust, om
hem dan eerst openbaar te worden in de koelte die zacht
z'n moede hoofd streelen zal, En hij siddert omdat hij
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zich onrein van hart weet en van lippen ; er zal een
engel moeten komen met een vuursprank, die hem de
lippen loutert, eer hij zeggen durft de boodschap van
z'n God, Of meent gij dat dit alles is voorbijgegaan,
dat wij nuchter zijn geworden, en dat het zedelijke voor
ons niet is een eisch van goddelijk willen maar het nut
van de gemeenschap ? Alsof het nut van die gemeenschap
niet duidt haar levenswet, en alsof die levenswet der
maatschappij niet deel is van door God gewilde orde,
de orde van 't in God gegrondvest Al. En sinds wanneer is in nuchterheid verdienste ? Ja, in letterlijken zin
is zij voortreffelijk, gij moet u niet te buiten gaan aan
bitter of cognac. Maar er is een nuchterheid waarmee
gij goede zaken doet, waarmee gij een man in bonis
wordt, en toch ben ik liever — naar het oude Psalmwoord — een dorpelwachter in des Heeren huis dan dat
1k u zou willen volgen, Weet gij waarom? Omdat gij
noolt jets zult vatten van de Goddelijke Heerhjkheid.
Wie haar kent is niet nuchter, maar de Geest is over
hem, en hij propheteert, en hij schouwt, en hij jubelt, en
zijn gezicht glanst als de hemel in den morgen doet. Als
moderne menschen „op de hoogte willen wezen", dan
moeten zij wat gehoord hebben van Bach, en wat hebben
gezien van Rembrandt, en zij zijn in Italiê gaan kijken
naar de simpele kunst der Primitieven — maar weet gij
wel, dat de namen die 1k u daar noemde, namen zijn
van hen die heel de waereld wisten als beeld slechts en
gelijkenis? Als lets dat voorbijgaat, als jets dat niet
bevreed'gen kan het hart! Groote kunst, zoogoed als
religie en ware drang tot wijsheid, vooronderstelt dat
men z'n ziel verloor om dan z'n ziel te vinden, Et bedoel
dit: het betere 1k in ons schreit om eigen zonde, huivert
voor de smart der wereld, voelt, als bitter noodlot, den
fellers, kouden dood. En dan wil het niet meer, dan trekt
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het zich terug in eigen woestenijen, en dan leert het dus
verstaan, dat dit gebroken leven voorloopig, middel is,
dat het is een zoeken, een worstelen, een lijden opdat,
in ons de Geest geboren worde die niets dan God wil,
God en God alleen. Dan wordt die waereld de spiegeling van God, ontsluiting van Gods heerlijkheid ; dat zelf
dat nu niet meer begeert en dorst en dwingt, het is
heel stil geworden, en, als in zuiveren spiegel, vangt het
op de stralen van die Eeuwige Zon, die boven alien tijd
en ruimte schittert. Alles wordt wondervol : de anjerbedden in den tuin, het vogeltje dat jubelt in den morgen,
de heuvlen onder hagelslag, de kolen in de mijngroef,
de visschen in de groote zee, de regenboog der lucht.
En het lijden ook, want het is de baring der natuur, het
is 't gedreun der waerelden, waaruit de geest zal worden,
De stille, schoone geest, en, als in lang verviogen dagen,
ziet hij nog de bliksems gaan als cherubijnen, en
de engelen zitten aan zijn tafel als eens in Abram's
tente, en hij hoort het Woord, het Woord der heerlijkheid en der vertroosting : Troost, troost, zal de Heer,
uw God zeggen — en Hij heeft het gezegd en de ziel
weet het dat God regeert, dat Hij schept het Licht en
het duister, dat Hij den vrede maakt en ook het kwaad,
Dit is de bedoeling van Israels prophetisme — wijzer
dan Indik, want Indiê heeft de waereld aangezien als
leugen, en Israel kent ze als de konde der heerlijkheid
van God, Het hart van Israel, dat juicht in Psalmen,
dat in prophetieen toornde ook en klaagde, dat het visioen
zag lichten van een vrederijk der toekomst, waarin een
kind zal spelen met een adder, een zoogkind met een
basilisk. Is dit een droom? bligt de waereld niet altijd
de waereld? is de mensch niet, zooals het heet in een
Psalmvers, in zonde ontvangen en gebaard? Maar wij
arbeiden voort, wij worstelen, de mensch moet komen ;
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als, naar het visioen van Daniel, de dieren en hun heerschappij gevloden zijn, dan komt, op wolken, uit den
hemel, de Goddelijke mensch. Dit beteekent dat de geest
het winnen zal, dat in al ruimer sfeeren het opperst
leven wone, dat al dieper worde ons weten en ons
kunnen, met onze lief de, met onze sterkte, met onze
reinheid die een waereld overwon.
Want de zin der dingen is bovenalles heiligheid, Indie
en het pessimisme, Israel en de middeneeuwen van
Europa hebben dit verkondigd : het zelf moet worden
uitgeschud, begeerte moet in lijdensvlammen sterven,
en dan, in de stilte, den blik, met dien van Abraham,
naar de ontelbaar vele starren, en, hooger dan de starren
uit, naar kleurige waerelden, waarin dit zichtbaar Al van
ons een draaikolk is, een tijdelijk verschijnen, en dat
we toch doorgronden, omdat wij wonen aan zeer stille
waatren, in dal der rozen, waar Lief des hand ons bracht.

In het latere Jodendom, dat er een van de verstrooiing
is, omdat de tempel is verwoest en de stad is met den
grond gelijk gemaakt, speelt de synagoge natuurlijk de
voornaamste rol, en de rechtzinnige rabbijnen trachten
Israel intact te houden van buitenlandschen invloed door
de wet van Mozes in alle strengheid toe te passen.
Jongere aanvullingen op die Wet, reeksen van bepalingen
betreffende sabbatsviering, voedsel, kleeding, commentaren op die aanvullingen en bepalingen weer — wat
men de Misjna noemt en de Gemara — alsook legenden
en spreuken van beroemde rabbies geven op den duur
het aanzijn aan den Talmoed, die in twee redacties zal
bestaan : als Talmoed van Jeruzalem en als Talmoed
van Babylon. Ook eigenaardige bespiegelingen, phantasiên over de schepping van Genesis, over het visioen
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van Ezechiel, den wagen of Merkeba, toonen ons dat
er nog andere elementen in dit Jodendom gisten, dat
er een mystieke en wijsgeerige richting was, en deze
hebben zich ontwikkeld in de Middeneeuwen, en de Kabbala getuigt er van. Maar het mooist van alles is het
Ghetto, is tot heden toe in de moderne waereld, dat
oude yolk, dat z'n sabbatslamp ontsteekt, dat z'n oude
liederen zingt, dat zegt z'n oude beden en dat, in ballingschap en ommezwerven, uitzien blijft naar Gods
belofte, die, zoo denkt het, toch eenmaal wordt vervuld.
Van dien Jood spreekt de dichter HEINE
Hund mit hiindischen Gedanken
Kiitert er die ganze Woche
Durch des Lebens Kot und Kehricht,
Gassenbuben zum Gespotte.
Aber jeden Freitag Abend,
In der Dammrungstunde, plotzlich
Weicht der Zauber, und der Hund
Wird aufs neu'ein menschlich Wesen
Mensch mit menschlichen Gefiihlen,
Mit erhobnem Haupt und Herzen,
Festlich, reinlich schier gekleidet
Tritt er in des Vaters Halle.
De lampen worden in de Synagoge aangestoken, de
lichten schijnen, de zanger plaatst zich voor het Wetboek en zijn lied galmt, een jubelend bruiloftslied. Het
is het bruiloftslied van Jehoeda ben Halevi, waarin het
huwelijk wordt bezongen van Israel met prinses Sabbath,
de stille vorstin, van alle schoonheid schoonste bloem.
HOr ich nicht den Jordan rauschen?
Sind das nicht die Briisselbrunnen,
In dem Palmental von Beth-El
Wo gelagert die Kamele?

145
litir ich nicht die HerderglOckchen?
Sind das nicht die fetten Hammel;
Die von Gileath-Gebirge
Abendlich der Hirt herabtreibt?
Zoo komen alle herinneringen van den schooners,
verren tijd terug.
Doch der schtine Tage verflittert :
Wie mit langen Schattenbeinen,
Kommt geschritten der Verwiinschung
Bose Stund, — Es seufzt der Prinz.
1st ihm doch, als griff en eiskalt
Hexenfinger in sein Herze,
Schon durchrieseln ihn die Schauer
Hiindischer Metamorphose.
De schoone droom is voorbij. Maar dit yolk vergeet
hem niet, telkens keert terug de prinses, en wij, die de
grootsche prachten kennen van het antieke prophetisme
of van Lao-tse of van de Oepanishaden, wij voelen toch
dit dat veel strenger is en kleiner, maar dat opnieuw verraadt den mensch, den mensch die heeft een ziel, en
de ziel is de tooveres, en zij wrocht haar wonder in het
huis van den uitdrager, in het ongure leven van den
balling, en de lamp is ontstoken, de sabbatslamp, in z'n
kamer en wij weten dat bier ook een sprankel van het
groote Licht der Wereld is.

In den Talmoed komt, behalve de halacha, d.i. de
levenswandel, de levensregel, ook voor de haggada : de
verkondiging of het verhaal. Zij bevat:
10
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Schtine, alte Sagen,
Engelmarchen und Legenden,
Stile Martyrerhistorien,
Festgesange, Weisheitsspriiche,
Auch Hyperbeln, gar possierlich,
Allen aber glaubenskraftig,
Glaubensgliihend, o, das glanzt.
Quilt und spriesst so uberschwanglich.
(HEINE),
Een enkel voorbeeld:
Een van de Keizers sprak tot Rabon Gamliel:
„Uw God is een dief, aangezien geschreven staat : En
de Heer God liet een diepen slaap neerdalen op Adam,
en hij sliep. En Hij nam een rib van Adam!"
De dochter van den Rabbi zeide: „Laat mij antwoorden op dezen Laster. Vannacht drongen roovers mijn kamer
binnen en stalen daaruit een zilveren kan; maar zij lieten
achter een gouden in haar plaats."
De Keizer antwoordde : „Ik wou dat zulke dieven
iederen nacht kwamen."
Zoo was het met Adam : God nam een rib van hem,
maar gaf hem een vrouw er voor in roil. —
Uit den schat van spreuken, die in den Talmud voorkomen en waarvan sommige aan de Bergrede herinneren, nemen wij de volgende over.
Rabbi Simon zeide : „Deze waereld rust op drie pilaren : wet, aanbidding en barmhartigheid."
Rabbi Ashi zeide : „Barmhartigheid is grooter dan alles."
Rabbah zeide : „Als iemand staat voor den rechterstoel
van God worden deze dingen gevraagd : „Zijt gij eerlijk
geweest in al uw handelingen? Hebt gij een deel van
uw tijd op zij gezet voor de studie van de wet? Hebt
gij het eerste gebod opgevolgd? Hebt gij in moeilijkheden
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nog gehoopt en geloofd in God? Hebt gij wijs gesproken ?
Rabbi Jose zeide : „Ik noem nooit mijn vrouw vrouw
maar thuis, want zij schept inderdaad mijn thuis."
„Uw gisteren is uw verleden ; uw vandaag is uw toekomst, uw morgen is een geheim."
„Tranen worden geschreid op Gods altaar over hem
die zijn eerste lief de verzaakt."
„Heb uw vrouw lief als u zelf, eer haar meer dan u
zelf, Wie ongehuwd leeft, leeft vreugdeloos. Ms uw
vrouw klein is, built u tot haar neer en fluister in haar
oor. Hij, die zijn vrouw ziet sterven, is als het ware
tegenwoordig geweest bij de verwoesting van het heiligste. De kinderen van een mensch, die ter wille van het
geld trouwt, zullen een vloek voor hem blijken."
„Beter is de vloek van den rechtvaardigen mensch
dan de zegen van den slechten. Beter de vloek van
Achia, den Sheloniet, dan de zegen van Bileam, den
zoon van Beor, Aldus vloekte Achia de Israelieten. „En
de Heer zal Israel neerslaan zooals het riet in het water
bewogen wordt (Koningen 14 : 15). Het riet buigt, maar
het breekt niet, want het groeit door het water, en zijn
wortelen zijn sterk. Aldus zegende Bileam Israel: „Even
als cederboomen aan de wateren." Cederen groeien niet
bij de wateren, hun wortelen zijn week, en, als sterke
winden blazen, breken zij in stukken."
Rabbi Samuel zeide :
„De goede daden die wij in deze waereld verrichten,
nemen gedaanten aan en komen ons in de andere waereld
tegemoet.
„Daal een trede als gij u een vrouw zoekt ; stijg een
trede als gij u zoekt een vriend."
„Er zijn Brie kronen : van de wet, van den priesterstand en van het koningsschap ; maar de kroon van een
goeden naam is grooter dan die alien."
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De Rabbijnen noemden hen „de vrienden van God",
die, als zij beleedigd werden, niet aan wrake dachten ;
die goed deden uit liefde tot God, en die blij waren
onder leed en moeilijkheden. Van dezulken sprak Jesaja
„Zij zullen schijnen zooals de zon op den middag doet."

HET VOLK DER SCHOONHEID.

Inleiding.
eelvormig is het gebied der Hellenen: Bergen,
met Bosch begroeid, steile rotsen, rivieren en
beken met breede, vruchtbare dalen, zeeboezems die diep binnendringen in het land,
en dus lokken tot zeevaart en verkeer. En daar de
mensch gemaakt wordt, voor een deel, door de natuur,
zal de veelvormige natuur een rijke menschheid scheppen.
Zooals in z'n Hellas Allard Pierson schrijft : „Neem de
„Helleensche stammen te zamen, en nagenoeg alle men„schelijke karaktertrekken zijn bij een. Fantasie, ridder„lijke geestdrift, genotzucht bij den Eolischen stam, huise„lijkheid en spaarzaamheid bij de Doriers, wier kracht
„uitmunt door tucht en verstand. Opgewekt zijn de
„Joniers, strijdlustig, individueel getint, even vol van het
„werkelijke als van het ideale, even leergierig als voort„brengend met zelfstandigheid. Athene voltooit wat
„elders werd aangevangen, brengt tot harinonie wat bij
„anderen op zich zelf staat. Laat nu bovendien omstan„digheden, tijd en vermenging allerlei wijzigingen ver„oorzaken, en Hellas zal het meest uiteenloopende te
„zien geven : geestesvrijheid en angst voor de goden,
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„spotternij en bijgeloof, strenge zeden en losbandigheid,
„de maagd, voorwerp van aanbidding, en de lichtekooi,
„priesteres."
Over hen alien, die wonen in dit wondervolle land,
welft zich een blauwe, blijde hemel ; de lucht is zoel,
door vocht van zee gedrenkt. Trots het verschil van
klimaat in de onderscheidene gebieden van dit schiereiland werkt het nergens verruwend of verslappend, en
de schoone bouw der menschen vindt er z'n heerlijkste
ontwikkeling door dans en gymnastiek.
Men kan ook nog noemen den factor van het oekonomische : beperkte stadsstaten, waarin vrije burgers wonen,
die den arbeid doen verrichten door hun slaven, zoodat
hun zelven ruimte over is tot politiek en schepping van
een hoogere cultuur. En dan is er de diepe en omvattende begaafdheid van dit gelukkig yolk, het onnaspeurlijke dat hun denken en hun voelen uitheft boven het
vulgaire, dat hen doet zoeken de bereiking van een
persoonlijk ideaal, waarin het schoone met het goede
is verbonden tot de hoogste harmonie.
Het begin der historie ligt ook hier in 't duister : wel
hebben de ontdekkingen van Schliemann in Ilion en.
Tiryns, in Mykenae en Orchomenos geleerd den samenhang van Hellas met het Oosten, een samenhang die te
verwachten was, omdat men, trots oorspronkelijkheid,
alom en steeds ontleent.
Maar van de primitieve Pelasgers, die in Hellas woonden, weten wij dat zij het land bebouwden, dat zij
hadden burchten met zware muren, en schathuizen,
„kyklopische stichtingen" als den „thesauros van Atreus",
en de uit rotsen opgetaste „Leeuwenpoort", een der
oudste monumenten die men in Europa vindt. Hun
orakel was te Dodona, waar de Selloi of de priestess
nit het geruisch van eiken den wil van hunnen god
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verkondigden, of ook wet werd die god hun openbaar
uit het murmelen van een bron. Andere stammen in
noordelijk en midden-Griekenland, vooral in de nabijheid
van den berg Olympus, aan den Parnassus en den Helikon
en dicht bij het antieke Eleusis, waren rijk aan zangers,
en legendaire namen zijn van hen bewaard.
Of zijn zij goden, die vermenschlijkt werden op den
duur, zooals Orpheus, wiens muziek — de storm — de
wilde beesten temde en boomen meesleurde ? De jongere bewoners heeten dan Hellenen, zonen zij van Hellen,
wiens vader is Deukalion, wiens vader heet Prometheus,
de schenker van het vuur, dat hij aan Zeus ontrooft.
De Hellenen zijn voorts onderscheiden in Aeoliers en
Doriers, Ioniers en Achaiers ; er vormt zich, in en door
den oorlog, een aristokratie, een ridderschap, die het
eerst zijn centrum vindt bij de Aeolische Minyers in de
omgeving van Orchomenus. En nu begint de eigenlijkhistorische periode van het groote yolk der Grieken.
Daarvan is het resultaat dan een cultuur, die nooit weer
overtroffen is, waarin men kweekte, op akkers van het
menschlijke, en kunst en wijsheid en religie, ook dat
aldaagszijn, nu niet, als elders, in vervaalden glans, maar
in wonderschoone kleuren, in glorie en in heerlijkheid.

qhipja

0

.
.
100,t0-5

1 :41 XS:1k
47

BABEL, DE GOUDEN BEKER

e geheele natuur was, zoo meende men in het
oorspronkelijk Griekenland, vervuld met zielen,
wier hulp men inriep of wier vijandschap men
vreesde ; elk bedrijf had z'n genius, elk natuurgebeuren Auxo deed de oogsten groeien, Boutes zorgde
voor de runderen — animisme dus, zooals men het bij alle
primitieve stammen vindt. De monsters der antieke fabelleer, de Centauren en Harpijen, zijn de booze machten,
waarvoor men zich in acht moest nemen en beschutten. Ook
had men fetissen, dit zijn de blokken en zuilen en steenhoopen, op verschillende plaatsen gevonden, en men dacht
dat de schim van den gestorvene rondzwierf in de lucht en
men bracht haar offers, di men gaf haar spijs en drank.
In den boom leefde de dryade, in den stroom de najade,
en de Moeder Aarde werd alom vereerd, omdat zij hare
kinderen voedt en ze opneemt eens in haren schoot. Voeg
daarbij den cultus van dieren, en, als de gezichtskring
is verruimd, dien van de groote hemelmachten. Als Hera
koeoogig heet, als Athene in verband wordt genoemd
met den uil, Apollo met de slang, dan denken wij aan
de goden van Egypte, waarin een menging zichtbaar was
van dierlijke en meer menschelijke trekken — terwijl in
goden als Zeus en Hera de gestalte van hemel en van
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aarde verpersoonlijkt zijn geworden. Het is Homeros die
uit de veelheid der locale godsfiguren een hoogere eenheid schept, het is de plastiek die ze, met Homeros,
veréelt tot zuivere menschelijkheid, maar nog duren voort
meer primitieve culten en er mee verbonden mythen.
Dit is de reden, waarom men, gelijk elders, in de godenleer der latere Hellenen zonderlinge dingen vindt, dat
b.v, Zeus zich heeft veranderd in een stier — wat dan
echter ons begrijpelijk wordt, indien we overwegen dat
de hemelgod toch ook de zon is, die in het sterrenbeeld van
den Stier treedt om den winternacht to overwinnen. Zoo
is Amalthea, de geit die den jongen god uit hare uiers
voedt, eveneens astraal, en de mythe van Anion, door
een dolfijn aan land gezet, en de Heraklesgeschiedenis
— de twaalf werken van den held komen overeen met
de twaalf teekenen van den Dierenriem — en de
Dionysosfiguur duiden op solaire gestalten zoo goed als
Apollo en vele andere goddelijke wezens. Ook de leer
dat er een rijk is, in het Westen, van onsterflijk licht,
waar de zaligen hun woning vinden, is evenzeer astraal
begrijpelijk als de kamp van goede en van booze machten : Odysseus en de Vrijers, Herakles en Kerberos of
Geryoneus, Bellerophon en de Chimaera, Perseus die
Andromeda verlost, Apollo die den Python overwint,
Het zijn Homeros en Hesiodos, die, volgens de Ouden,
aan de Hellenen hun godsdienst geschonken hebben, en
dit is ook dan waar als wij begrijpen dat zij op hun
beurt ontvingen van de vroegere geslachten. Homeros
en Hesiodos gaven dichterlijken vorm aan wat in ordeloosheid geheerscht had en geleefd.

HOMEROS.

at Hellas kenmerkt in al z'n levensuiten is dit
dat het, wat het aanraakt, verheerlijkt door
schoonheid, veredelt door een wonderbaren
glans.
Of is het de religie die dit yolk IA voorkeur eigen is ?
Want z'n kunst is uit aanbidding opgegroeid : z'n ternpels, z'n sculpturen, z'n lyriek en z'n tragedie, en z'n
nationale feesten zijn van religieus bedoelen , zelfs z'n
wijsbegeerte is geboren uit een worsteling, die voorbije
Godsbeschouwing door betere vervangen wil.
Maar men bedenke wel dat dit godsdienstige alom het
hart der menschheid bleek, hier is dus niet het zeer bijzondere dat de Grieken heeft gestempeld. Wat hen
anders maakt dan andere volken is hun begrip van harmonie en maat, is dat schoonheidsinstinct dat weer ten
nauwste is verbonden met hun veelvormig wezen. Want
omdat hun aard zoo rijk was en hij zich ontwikkelen
wou en niet ontbreken mocht een enkele toets, daarom
werd gevergd een tempering van harde kleur, een ontgaan van uitersten, opdat het een en ander niet zou
verdooven of verstikken. In dit veelzijdig geestesleven was
ruimte voor genot en voor onthouding, voor kinderlijke
vreugd en pessimisme, voor de verliefdheid op het
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waereldsche, die in z'n kunst is uitgezegd, en voor den
droom van Sokrates, die, dit vergankelijke niet tellend,
Asklepias dankt voor z'n genezing als hij gaat sterven,
daar hem de waan des tijds voor goed vernietigd wordt,
Toch kan die Sokrates den beker drinken aan het symposion, en de kinderen die kweelen hun liederen van
minne, en dus gelooven in genot en schoonheid, zij laten
nimmer in hun voelen los den band met het Onsterflijke,
want Eros, die de lief de inprent in de harten, Eros is
een groot en machtig God. Als de Jood zich neerbukt
voor den Heilige, dan heeft Hellas zijn Apollo, en Artemis is zuiver als de maan, want dat van het Oosten,
het is hier ontvangen of gegroeid, maar het is meteen
geadeld door een hooger harmonie. De onbeheerschte
verbeelding, die in Indik getallen aan getallen rijgt, die
onuitputtelijk is waar zij weg doet de grenzen en alles
laat vervloeien, zij heeft hier plaats gemaakt voor strengere belijning, voor stelliger contoeren, en de wilde,
woeste passie der phoenicische Astarteculten verrustigt
hier voor het gelaat van Haar die uit het schuim geboren is.
Het is vooral Homeros die begon den arbeid tot die
hoogere cultuur, want hij gal den goddelijken wezens meer
menschelijke trekkers,
Hoe gansch anders zijn de heldendichten, die men naar
Homeros noemt, dan b.v. het epos van Indie, dan Firdoesi's
ridderromans, dan de Nibelungen der Germanen.
Deze wondervolle dichters van Ilias en Odyssee, — want
er is voorondersteld in beide de schepping veler zangers,
schoon een verbindt, en dit is in geniale, z'n artistieke
daad — deze dichters „Homeros" beelden ons, in den Ilias,
uit een paar gebeurtenissen uit den Trojaanschen oorlog.
Zeer simpel is de fabel : Achilleus, de held, is vertoornd,
omdat men hem z'n slavin Briseis heeft ontnomen, die
zijn buit was in den krijg ; hij ontzegt in hulp aan de
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Achdeers ; de Grieken zijn opgetrokken tegen Troje om
de schaking van Helena, Menelaos' vrouw, te wreken ;
Achilleus' moeder ijlt naar den Olympos en vergt van
Zeus, den hoogsten god, voldoening voor haar zoon.
Intusschen wordt de veldslag voorbereid, en tot drie
keer toe is de nederlaag aan Grieksche zijde, ook dan
als Achilleus Patrokles zendt, die in een tweegevecht met
Hektor valt, Nu springt Achilleus op, hij verzoent zich
met Agamemmon, den anderen held, den koning in het
leger der Achaars ; hij zal de Trojers boeten doen ; de
Olympiers nemen deel aan de gevechten, Hektor wordt
door Achilleus' eigen hand gedood : Patrokles' uitvaart
wordt plechtiglijk gevierd, volgens den wil der go den
wordt dan het lijk van Hektor teruggegeven aan de
Trojers, en de geweldige Hektor wordt geeerd met spel
en doodenklacht.
Deze oorlog moet gevoerd zijn aan de Hellespont en
de vlakte voor het „heilige Ilion", door Schliemann weder
opgegraven. Zeven keeren na elkander heeft men hier
gebouwd en zijn de bouwingen bedolven onder zand ; in
de vijfde laag vond de onderzoeker de rumen van het
klassiek geworden Ilion der epische gedichten.
Jonger is de Odyssee, die vertelt hoe Odysseus terugkeert na tienjarig zwerven en zich op de ongenoode
gasten in z'n vorstelijke woning wreekt. De held is vastgehouden onderweg door de nymf Kalypso, en de vrijers
leven aan z'n hof te Ithaka in overdaad ; de godin Athene
beveelt Telemachos, Odysseus' zoon, op refs te gaan en
z'n vader op te zoeken, de jongeling vertrekt en komt
in Pylos en het Lakedaemonsch land. Intusschen is
Odysseus weggevaren, maar de God Poseidon doet hem
stranden op het gebied van de Phaiaken ; dezen brengen
hem dan naar Ithaka ; Telemachos is terug, vader en
zoon openbaren zich aan elkander, een plan tot tuchti-
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ging der vrijers wordt uitgewerkt, Odysseus vermoordt
hen na een kamp met den boog, hij maakt zich kenbaar
aan Penelope, z'n vrouw, en aan Laertes, dan verzoent
hij zich met de verwanten der vermoorden, en is weer
meester op z'n eigen erve. —
Alles is voortreffelijk in deze epen van Homeros. Z'n
heron zijn sterk, machtig, maar zij zijn individuen, elk
met z'n eigenaardige deugden en ondeugden, niet abstract,
schematisch, maar werkelijk, concreet. En zooals het op
de aarde is, is het op den Olympus.
De goden, die daar wonen, zijn wonderrijke menschen;
de geniale geest van den kunstenaar heeft voor de
schimmen en zielen, die zijn yolk vereerde, doen opstijgen de ideale gestalten, of hij heeft die schimmen
aangeraakt met z'n tooverroe, en een Zeus, een Hera,
een Apollo, een Aphrodite gaan aan ons verrukte hart
voorbij. Dit is niet de natuurmacht meer, dit is niet het
Eene dat in Hindoestan het bont bestaan verzwelgt, dit
is niet de Verhevene, wiens naam men niet noemt en
die den zondaar sterven doet, ja zelfs een elk die hem
aanschouwt, — dit is de menschelijke god, dit is de god,
zooals hij weerkeert in de plastiek der lateren, zooals
wij hem voor oogen hebben : de Zeus van Phidias, de
Nike met de vleugels. Op den Olympos wonen zij, de
onsterfelijken, en zij zitten er aan tafelen van overvloed,
en zij nutten nektar en ambrosia, die het goddelijke
kind, Hebe, de eeuwige jeugd hun biedt, En er is geen
bloed in hun aadren, het is misschien opdat zij sterker
mogen zijn en vlugger dan alle aardbewoners, en ofschoon
zij soms onzichtbaar zijn, zijn zij soms weer zichtbaar,
of zij grimeeren zich en wandelen onder menschen, den
laatsten onherkend, Maar in hen woelen dezelfde driften
als in ons, en zij strijden samen, en zij smeden listen,
en er gaat op een homerisch gelach als een god z'n
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zwakken kant onthult, als Ares is omsponnen in een net
met Aphrodite, als Hephaistos strompelt, kreupel, door de
wijdsche hemelzaal.
Zeg dat dit kinderlijke beelding is, dat meer is het
visioen van Hindoestan, van Israel — maar begrijp dan
ook de winste die hier nu is verworven : het Goddelijke, het
is niet de negatie van de waereld en van het menschlijke, het is dat wat het menschlijke doordringt en heerlijk maakt. Zeus, die den gastvriend en den bedelaar
schut, Zeus die hoedt de ordeningen van staat en van familie, Hera, de beschermster van geboorte en van huwelijk, Poseidon, die de golven opjaagt, Ares de woeder
in den oorlog en Hephaistos de smid, de kunstenaar,
maar dan ook Aphrodite, godin van schoonheid en bekoring, Hermes, der goden dienaar, het is als of wij zulke
typen van de aarde kennen en zij nu alleen maar in
zeer groote glorie voor ons staan. En Athene, die den
veldslag richt naar overwogen plan, raadsvrouw van
Odysseus, en Apollo, de prophetische, Zeus' liefste kind,
en dan Hades, de heerscher in het rijk der schimmen,
met in vrouw Persephoneia. Ook is er Demeter, wier
brood wij eten, zij de schoongelokte, en Dionusos, de
zoon van Semele, een wilde, dronkene God.
Wat het tekort is van de Olympiers ; hun is vreemd
het lijden en het besef van zonde. Deze menschen, zij
zijn niet menschelijk genoeg ; geboren uit een sfeer van
artistieke droomen kennen zij niet de worsteling der
armen om het leven, noch den honger en de pijn, noch
den dood, noch, wat erger is, de schuld. En zij moeten
wijken straks voor betere idealen, en de dichters zelven
schijnen het besef to hebben : dit is het ware niet, het
ware gaat er boven uit. En dan beet dit ware het Noodlot
de Aisa of de Moira.
Toch heeft de schepping van Homerus ons heel veel
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schoons gebracht. Er is een waereldverloochening, een
zelfverminking die eerbiedwaardig is en machtig maar
er is ook een kinderlijke levensblijheid die men uit
Homeros leeren kan. Te genieten, met nog onbedorven
zin, van 's waerelds groote gaven, volbewust van eigen
schoonheid, nooit aan anderen te misgunnen wat men
zelf zoo rijkelijk heeft, en er is de moed van den held
en de liefde van de goedgepaarden, van Hektor en Andromache, en de druiven rijpen en de bloemen geuren
en de arbeid maakt gelukkig in het Phaiakisch land,
en mooi is hier het koningskind Nausikaa, en mooi is
het schild van Achilles, en het slaggedruisch, en het
balspel, en de vreugd van hem die aanligt in het koningshof, en het is beter te zijn op aarde een zwoeger
dan een schim in het rijk der dooden—wie zoo voelen
zijn als kinderen, maar het mag nooit gebeuren dat in
ons het kind verloren gaat, het kind dat kan genieten
van een dag vacantie, of van een schotel vruchten —
indien wij dit niet kunnen is de dichter in ons gestorven
en begraven — en bij het Indisch pessimisme heb ik lief
de glanzen van Homerus, en ik hoor naar het geruisch
der golven waar Odysseus is geworpen aan den oever,
en ik zie, met Telemachos, de muren van de woning
blinken, want een god uit den hemel is hier de poorten
ingegaan.
Dat goden ons omringen, dat er glorie is en schoonheid in dit leven, Homeros doet het ons gevoelen in z'n
onverouderd lied.

Pessimisme.

HESIODOS.
en kunst als die der Homerische epen is waarschijnlijk uit de 9de eeuw v. Chr., zij is aristokratisch, een kunst der zangers of rhapsoden
die haar doen hooren aan de hoven de
poezie van Hesiodos is een honderd jaren jonger en
is afkomstig uit den kring des yolks, uit herders- en
uit boerenstand. Vandaar een andere stemming ; niet
bij Hesiodos de levensblijheid van de Ionische gedichten,
maar waar de mensch moet worstelen om brood en
welvaart, waar het soms zeer moeilijk is rond to komen
met wat men heeft gewonnen, een geneigdheid tot pessimisme, die zich het duidelijkst uitspreekt in Werken
en Dagen, met name in de verzen die aan de vijf tijdperken der menschelijke historic zijn gewijd.
Eerst, in de gouden eeuw, leeide, onder Kronos, ons
geslacht zonder zorgen en kwelling, aan goden gelijk ; oud
geworden was hun sterven een rustig insluimeren, en na
den dood werden zij demonen, die, op last van Zeus,
zegen schonken aan den goede, die dit verdienen mocht.
Daarop brak aan de zilveren eeuw; als kinderen waren
toen de menschen, wel honderd jaren lang, onschuldig,
zuiver, vroom. Toen werden zij hoogmoedig, zij twistten
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met elkander en eerden niet de goden, Dus nam Zeus
hen weg ; zij werden onderaardsche geesten, geschat nog
wel, maar niet zooals de hoogeren van den eersten tijd. In de
koperen eeuw werd machtig een ongetemde drift ; van oorlog
blaakte men, men voedde zich bij voorkeur met vleesch
dat wild maakt, roemloos ging men tot het rijk der
dooden, nadat men door den kamp was uitgeput, In de
ijzeren eeuw, waarin wij leven, is moeite en zorg het
lot der menschen, ons door de goden toegezonden in
steeds weer nieuwe overmaat, Nog is wel vermengd
het slechte met het goede, maar het wordt steeds verschrikkelijker ; eens komt de dag waarop alle banden
breken, en het godenpaar Schaamte (Aidon) en Evenwicht (Nemesis) voor goed uit deze waereld wijken, en
zij ten prooi wordt aan opperste verwildering, Wat in
den tekst de 4de periode heet (die der Helden) is jonger
invoegsel,
Er komt in Werken en Dagen nog een andere mythe
voor : Prometheus schonk aan ons geslacht het vuur,
verborgen in een riet , Zeus gaf het de vrouw met haar
verleidende bekoringen, Prometheus waarschuwde voor
haar, maar zijn broeder Epimetheus nam Pandora op,
die een Boos opende, waaruit zich alle weedom stortte
op de waereld ; slechts de hoop bleef achter waarmee zich
dus de menschheid vleien kan.
Welk een andere stemming hier dan bij Homeros, en
hoe heeft zij toch ook weer betrekkelijke waarde — de
vooruitgang in de geschiedenis mag niet optimistisch
worden opgevat, alsof het leven steeds mooier wordt en
lieflijker — begrijpt men de dingen goed, dan hebben
de dieren in hun onschuld het prettiger dan wij, en de
oorspronkelijke menschen, in een zuidelijke landstreek,
hebben minder comfort, maar ook niet die behoefte, die
ons in beslag neemt en ons pijnigt. Daarom is het zoo
11

162
verstaanbaar dat men zich een paradijs gedroomd heeft
in het ver verleden. V. Schlegel, een Duitsch dichter,
heeft op dien grondslag een philosophie der historie gebouwd, waarin — als bij Hesiodos — moet blijken dat de
waereld slechter wordt. En van Pandora's doos weten
wij mee to praten : zorgen en melte en euvelen gaan
in groote zwermen over de aarde heen, al blijft ons
ook de hoop. Neen, heusch niet, de ervaring toont geen
evolutie in den zin van het geluk ; dat heeft de philosooph Eduard v. Hartmann laten zien in z'n merkwaardige „Phanomenologie des sittlichen Bewusstseins", maar,
voegt hij er bij, de ontwikkeling doelt op grooter menschlijkheid, ontplooing onzer gaven, wijs en sterk begrip,
en deze dingen zijn meer dan het geluk. V. Hartmann noemt
zich dan ook enkel pessimist in in waardeering van
het genot dat deze waereld schenkt, maar hij acht zich
optimist in dien zin dat hij gelooft aan krachtiger persoonlijkheden, die het leven aandurven en het overwinnen.
Maar, gij gevoelt het, tot dit inzicht komt men pas, als
men, met de Grieken, van Homeros tot Hesiodos is voortgegaan. Er moet besef zijn van de ellende en het booze
in de waereld, zal men het overwinnen. En het is of
Hesiodos, trots zijn somberheid, lets van een victorie
in deze richting weet, als hij in z'n Theogonie (Godenwording) de worsteling beschrijft der oude Titanen met
den jongen Zeus, de eersten : natuurmachten, de tweede
menschelijker : de mensch zal overwinnen.•

II. DE LIERDICHTERS.
In den loop der tijden, nadat in de meeste Grieksche
staters het koningschap was afgeschaft, ontwikkelde zich
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daar een sterk staatkundig Leven. En hierdoor won de
individualiteit aan beteekenis, en uit de verbeeldingen
der mythe keerde men tot de uitingen van eigen innerlijk
in de lyriek.
De elegie van Tyrtaios bezingt en vuurt aan tot den
krijg, die van Mimnermos vereeuwigt de minne van den
dichter voor de fluitspeelster Nanno ; Solon, beroemd door
zijn wetgeving, geeft spreuken van levenswijsheid, Xenophanes kritiseert het volksgeloof, Theognis is de aristokraat, die het mindere yolk veracht. Al deze dichters
zijn te stellen in de 7 de en 6de eeuw, v. Chr. Solon wordt
gerekend tot de zeven wijzen, wier opvattingen gekenschetst worden in de volgende regelen :
Maat te houden is goed, dus leert Kleboelos uit Lindos,
Alles vooruitbedacht ; zegt Ephyras' zoon Periander.
Reken vooral met den tijd ! zoo Pittakos uit Mytilene.
Vele hoof den, veel zinnen, als Bias meent de Priener.
Borgen geeft u verdriet, dus roept de Milekische Thales.
Ken u zelven ! beveelt de Lakedaimoni6r Cheilon.
Eindlijk : nimmer te veel ! gebiedt de Kekropier Solon.
Ook Archilochos, de oudste die in jambische versmaat schrijft, is een groot dichter, hij is al even pessimistisch als de wat jongere Simonides.
Want melancholie is de grondstemming van deze poêtische ontboezemingen. Er is bij deze dichters een sterke
overtuigdheid dat een rechtvaardig Godsbestuur onvindbaar is. Zeus geeft den goeden en den slechten toch een
zelfde levenslot ; vooral Theognis komt in dit verband ter
sprake, Mimnermos wendt zich liefst tot zinlijke genietingen, slechts Solon is een man van wijsheid, zooals zijn
kenspreuk : niets te veel ons leert. Ik haal hier enkele verzen uit de lyriek diet- tijden aan, die wel geschikt zijn ons
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te verlossen van het eenzijdig denkbeeld, dat de Grieken
alleen maar optimisten waren.
Zeus, ik kom tot U met lief de, maar aarzel : aan alien
(toch geeft ge,
zijt door alien ge gerd, heerscht boven alien met macht,
ziet in het hart van de menschen en meet hun willen
(en trachten,
allen als koning beveelt gij met uw kennen zoo sterk.
Hoe dan moet ik begrijpen, Kronion, dat gij den zondaar,
't zelfde levenslot geeft als aan den brave gij gunt ?
Of zich het hart heenneige tot deugd of wel tot het kwade
door der waereld rumoer, die tot de zonde verlokt ?
Hebben wij dan van den God geen stellig teeken te wachten
welke de weg is dien hij wit dat ons wandlen zal gaan ?
THEOGNIS. 1)

Hope alleen blijft ons menschen als troostende god(heid nog over,
d'anderen keerden zich of tot den Olympischen top.
Weg is de trouwe, de machtige, weg is de zedelijk' adel
ook der Bevalligheen stoet is uit de wereld gevloon.
Niet meer bleef op deez' aarde de eed onder men(schen in eere,
ook voor de hemelschen heeft niemand nog passend gevoel.
Gras is gegroeid op de graven der vromen, de leven(den kennen
noch een zedelijk gebod, noch ook een heiligen plicht.
THEOGNIS.

Want of man of vrouw, geen hart is eerder te kennen
tot gij 't beproefd hebt ; zooals 't paard men probeert
(onder 't juk.
THEOGNIS.
1) vgl, Griechische Lyriker, Meyer, Leipzig,
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0 noon, het eind van alle dingen staat bij Zeus,
den dondergod, hij stuurt en voegt ze als hij wil.
De menschen leven zinloos voort van dag tot dag,
als dieren op de weiden : neen, zij weten niet
hoe God beschikken zal een ieglijks lot,
Maar alien voedt de hope en het toeverzicht
in 't streven naar 't onmooglijke: de eene wacht
op morgen, d' ander op wat jaarkreis brengt.
En niemand of hij denkt, in loop van tijd,
zal hij, voorzien van goedren, vinden vreugd.
Intusschen pakt den eenen d' ouderdom
eer hij z'n doel bereikt heeft ; d' ander rukt
onzaalge ziekte weg; een derde zinkt,
door oorlogstuig getroffen, neer in 't graf ;
weer andren sterven op de zee, in golvengroef
van duistren, zilten stroom, door hand van storm
wreed weggeploft, waar 't licht des levens faalt,
En menig mensch ook knoopt zich zelf een strik
ten dood; geen leed ontgaan we, duizendwerf
omringt ons ondergang, nood onvoorzien
en jammer.
SIMONIDES VAN AMORGOS.
Toch staan twee sombre gestalten
naast ons, grijsheid is d' een, kommer- en zorgenvervuld,
MIMNERMOS.
die van den dood is de andre,
Er is ook een ander lierdicht, waarin zich woorden
met muziek verbinden ; Alkaios' hymnen, Sappho's minneklachten, Anakreon, de eeuwig jonge, met in verheerlijking van lief de en wijn en levensvreugd.
Sluimring rust op hooge bergen,
sluimring op de diepe dalkloof,
op de kammen, op de engten —
wat zich roert op donker' aarde,
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wat er zwerft in woudrijk hoogland,
wat er honigzoekend zoemt ;
al wat leeft in duistre waatren
en de bontgevederde
luchtbewoners — alien slapen.
SAPPHO.

Tel werpt Eros, met gouden haar,
eenen blinkenden bal mij toe,
om met 't meisje to spelen dat
glanst in bonte sandalen.
Maar van 't ernstige Lesbische land
komt het, keert zich verachtelijk af,
weg van m'n lokken, door jaren grijs,
smelt in liefde voor jongren.
ANAKREON.

De dichter Anakreon in z'n klacht vreest den dood
en, oud geworden, vindt hij hope noch vertroosting. Er
gaat een rij van melodie door de cultuur der Hellenen,
waarin het pessimisme onmiskenbaar is. En de leerling
van den idyllendichter Theokritos, Bion, zal een ontroerend graflied dichten op den dooden jongen god, dien
Aphrodite, de Schoone, eens beminde, en dus heeft
Griekenland, bij wijn en myrthen, bij vrouwenliefde en
zingenot, juist omdat het leefde, veelvormig leefde, niet
kunnen loochenen de schim der droefenis, die over deze
waereld gaat.
Niet enkel in den kring der boeren, waaruit stamt
Hesiodos, ook bij hen die meer bevoorrecht schenen
door fortuin, won veld de stemming die niet genoeg had
aan dit aardsche leven, en men zal een ander leven
zoeken in de Mysterien, waarin het pessimisme is voorondersteld.
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III, DE MYSTERItNCULTUS,
De poezie van Hesiodos, bleek een pazie der boeren,
en boeren zijn het geweest, die, onvoldaan met de aristokratische Homerische gedichten — waarschijnlijk zelfs
hun onbekend — hun troost vonden in den cultus van
den landbouwgod Dionusos, en, als men dezen naam
noemt, denkt men onwillekeurig aan de mysteriên.
„Mysterien" — zoo schreef ik elders')— „mysteriên zijn
vereenigingen van ingewijden, waarin men, onder verschillende namen, altijd weer hetzelfde bedoelt en aanschouwelijk maakt: dat namelijk een God sterft, na
geleden te hebben, maar dan uit de dooden wederkeerts
en de machten van het duister overwint. Het is steeds
de geschiedenis van den zonnegod — of men dien dan
noemt Osiris, Mithra, Horus, Adonis, Attis of met welken
naam ook — de zonnegod sterft en wordt herboren en
met hem de gansche natuur,
Indien nu de ziel met hem een kon worden, indien
ze in zijn wezen kon opgaan ! — en dit is het wat het
mysterie bewerken zal. Tot den kring van ingewijden
komt men door het reinigingsbad, den doop . . • Het
tweede is, dat men met den God vereenigd wordt door
het heilig maal, Dit maal, oorspronkelijk verstrekt in
den trant van vleesch en bloed — men denke aan het
gebruik der wilden, die menscheneters werden, om, met
het lichaam, de ziel en de kracht van hun vijanden in
zich op te nemen — wordt straks verschaft in den
vorm van brood en wijn. Brood is graan, en het is het
graan, dat in de aarde valt en sterft, om te herleven,
het is de wijn, die gelijkt op het bloed, en die, wanneer
de druif geplet en dus schijnbaar te niet gedaan is,
1)

Het ontstaan van het Christendom. Zutphen, F. Starink.
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uitstroomt als dat wat der ziel krachtig maakt en zingen
doet"
„Een derde in het mysterie is het teeken, zoo b,v.
het kruisteeken" – , Aan dit alles is verbonden : „de
voorstelling van het leven van den God, een soort
passiespel , „ (waarin) de geschiedenis van Herakles,
Dionusos, van Adonis, van Attis wordt vertoond", enz.
Beroemd zijn de mysteries van Eleusis ; alien waren
er welkom, mits men niet aan misdaad schuldig stond.
De rite hadden een geheim karakter : men had de kleine
mysteriên in Februari, en in September de groote ; het
eerste feest was toegewijd aan Kore en aan DionusosJakchos, haren broeder of ook wel haren zoon. De groote
mysterien duurden tien dagen ; bekranst met myrten
gingen de ingewijden o.a. naar de zee ter reiniging.
Hoofdzaak was de groote processie, die alle plaatsen
aandeed, beroemd in de historie van den God en de
Godin : in een fakkeloptocht bracht men Jakchos in den
avond de stad Eleusis binnen. Allerlei symbolische gebruiken hadden een mystische beteekenis : de ingewijde
nam zelf deel aan de ondervinding van den God, en
het een en het ander moest den overgang voorstellen
van het doodenrijk tot het leven. Want hierom ging
het ten slotte : men zocht in de mysteries de verkondiging
der onsterfelijkheid, En dit is nu wel zeer merkwaardig :
in de Homerische gedichten is dit geloof nog niet : op
z'n best duurt voort een schim, en Achilles verklaart
dat hij liever een daglooner is op de aarde, dan een
heerscher over al de dooden. Of ook voert Hermes de
vrijers er als een zwerm van vleermuizen naar het
Asnhodolosveld, en eerst in jongere, later ingevoegde
stukken van de epen, is sprake van een goddelijk gericht en van de Elyseesche landen en hun zaligheid.
Doch nu het individualiteitsbesef is toegenomen, komt
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de mensch in opstand tegen de gedachte dat de dood
het eind zal zijn, en het zijn vooral de kinderen van
het breede yolk, die het eeuwig leven zoeken. Van
hoeveel waarde dit is, hoeveel waarheid deze overtuiging bergt, hebben wij aangewezen, toen wij over Egypte
handelden, waaraan de Grieken stellig veel ontleenden,
zooals ook aan het Oosten, aan West-Azi. En in die
mysteriegedachte ligt iets diepers dan men op den eersten
aanblik denken zou . dat men vereeniging zoekt met
God, dat de eindige wit opgaan in het Oneindige, dat
hij „mitten im Endlichen" wenscht „sick eins zu fiihlen
mit den Unendlichen", dat is, volgens den Duitschen
wijsgeer Schleiermacher, het wezen der religie.
En dat dan voor het yolk veelzeggend is de symboliek, dat zij meer spreekt tot onontwikkelden dan abstracte denking, dat men ontroerd kan worden door de
aanschouwelijkheid, waarmee het lot der goden wordt
verzinlijkt, hun lijden en hun ondergang en hun triumf,
dat men wordt bewogen wanneer men in de vrucht en
in den wijn den God zelf in zich opneemt en eigen
kracht verheerlijkt wordt uit kracht van dezen sterke —
wie zal het loochenen, die kent het menschenhart en
die begrijpt dat het behoeft den schijn waardoor het
wezen licht ? En van dit gezichtspunt uit zullen wij waardeeren instituten als de kerken onzer dagen. Aan hen,
die niet tot dieper weten rijpten, wordt hier geboden,
onder beeld en teeken, de Waarheid en het Ware, en
het is enkel to betreuren, dat de priesters zelven den
dieperen zin niet kennen, dat zij dus op den duur het
yolk onkundig houden — men denke aan den dominee en
den pastoor, die in dit opzicht de ontwikkeling tegengaan.
Dan was veel dieper het antiek Mysteriewezen : het
had zijn buitenstaanden, zijn adepten, zijn geinitieerden;
er was een lagere en hoogere kennis, en de weg der
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vorming eindde in een philosophisch denken, dat pantheistisch heeten mag en dat opnieuw laat zien hoe, bij
alle onderscheidenheden, de evolutie van de menschheid
in wezen toch dezelfde is.
Pantheisme, wij ontdekten het in China, in Hindostan,
in Egypte, en, trots de plastische, scherp belijnde figuren
der Helleensche goden, is het ook in Griekenland en, in
verband met het mysterien-wezen, komt het tot ons uit
de Orphische theosophie.
Het Orphisme, dat zich vastknoopt aan den beroemden
zanger Orpheus, wiens lied de wilde dieren temde en
die den god der onderwaereld door zijn muziek vermurwt,
zoodat hij zijn gestorven vrouw Eurydike bijna had terugerlangd, het Orphisme is een pantheistische beschouwing, die de waereld voortgekomen acht uit een ei —
een indische en zelfs primitieve voorstelling, — waarin
ligt opgesloten dat door splitsing uit het eene de veelheid
is ontstaan. Het goddelijk beginsel heeft ook nog andere
namen : Phanes, Melis ; Zeus komt ook voor, en dan
Dionusos-Zagreus, ja, allerlei goden worden geidentifieerd,
zooals wij het in de Vedas zagen en in het Egyptisch
Doodenboek. De ziel is in de waereld als in vreemdlingschap, bevangen in den kringloop des bestaans, en misschien zou men kunnen zeggen dat de dood het ware
leven is, en dit leven onwaarachtig, een voortdurend
sterven,
Wie weet, het leven is misschien wel dood,
en dood is leven voor wie verder schouwt.
Orphische verzen.
Ascetisme, reinigingen, inachtneming van bepaalde
voorschriften, maakten de ziel geschikt voor de onsterflijkheid, en dat de invloed der Orphische ideeen groot
was, blijkt uit de tragedie ; als de Orphici intusschen
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geminacht worden in de klassiek-Helleensche letteren, dan
zal dit wet zijn, omdat die literatuur grootendeels afkomstig is uit meer gegoede kringen, en deze, over het geheel genomen, het leven erg plezierig vinden, en niet,
als de misdeelden, worstelen om de zaligheid.
Met het Orphisme — en dit is voor ons het belangrijkste — treedt voor het eerst in het Westen, in Europa,
een gevoelen op, dat zich heenwendt naar den hemel.
Op deze theosophie volgt Sokrates, volgt Plato, volgt
het Christendom der Middeleeuwen, die het alien kunnen
zeggen : „wij hebben hier geen blijvende stad, naar de
toekomende zoeken wij." En hierin ligt de diepe overtuiging, dat de realiteit van het zinlijke, die Homeros
kinderlijk liefheeft, die verheerlijkt wordt door Sappho
en Anakreon's navolgers, niet is het hoogste, dat het
eindige moet ondergaan, zal geboren worden de ware,
de volmaakte menschengeest.
ook voor ons is dit zoo : wie genoeg heeft aan de
dingen van dit vergankelijke, wie niet sterft aan eigen
zelfzucht, die zal nooit de meerdere worden van dit
vluchtig, eindig leven, maar wien dit wet to beurt viel
hij zal in zich kennen het Volstrekte, Eeuwige, en nu
eerst is hij van de Godheid vol en met Haar aller
dingen Heer.
Dit gebeurt in de kunst, en de groote kunst van Griekenland, de tragische kunst van Aeschylos en Sophokles,
zij is dan ook uit de mysterien geboren.

DE OVERWINNING OP HET PESSIMISME,

I. PINDAROS,
de schoonheidszin van dit voortreffelijk yolk
der Grieken komt uit in z'n feesten ; ik denk,
om maar een ding to noemen, aan. de Panathenaan, met hun wedstrijden, hun procession, de
voordracht der Homerische gedichten : over het bloeiend
landschap praalt de blauwe lucht, de beken murmelen,
de witte tempels pralen en de blanke duiven zeilen, en
de peplos der godin Athene wordt naar haar heiligdom
door blijen stoet gebeurd. Men kan dit zien op de fries
van het Parthenon, een meesterarbeid van Helleensche
kunst : de peplos is een gewaad, geweven door de burgeressen van de stad, waarin Athene heerscht, zijn kleur
is krokosgeel ; begonnen was de arbeid door de Arrephoren, cl.z, vier meisjes van zeer jongen leeftijd — en,
als het werk voltooid was, werd het kleed gebracht in
optocht naar den tempel, en in den stoet bespeurde men
Atheners, de aanzienlijksten, dan korfdraagsters, metoiken
die het vaatwerk droegen, offerdieren, grijsaards met
takken van olijven in hun harden, dan de peplos zelf,
op een wagen, die aan een schip met zeilen denken deed.
Zoo waren er verschillende volksfeesten in het klassieke
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Hellas ; nemeische, isthmische, pythische, olymphische
spelen voor onderscheiden goden.
En wij modernen, die z456 in onze enge zelfheid zijn
besloten, wij hebben er geen begrip van, wat dit zeggen
wil: een yolk, een adoratie, een bewogenheid, een lief de.
Wij hebben Koninginnedag en anders niet, en dan giert
door de straten een ontzinde menigte, en er is geen
idealisme en geen wij ding ; over onze Christelijke feesten
wil ik maar niet praten, want er zijn duizenden, die
niet eens begrijpen wat Paschen of wat Pinksteren eigenlijk bedoelt.
Voor zulke Grieksche feesten nu schreef Pindaros zijn
Epinikign of zegezangen. Hij leefde aan het einde der
6de en het begin der 5de eeuw voor Christus, en hij is
een der grootste dichters, niet alleen van Griekenland,
maar van de gansche menschheid zelfs.
„Het is bij Pindaros het rijk van Theia in louter heerlijkheid. De lofzang komt uit Olympia. Ginds ruischt
Apollo's gouden harp, Nu zijn wij in het gelukkig paleis
van koning Hier°, dan in Kyrene, de stad der schoone
vrouwen, Hier is Pelops, de knaap is zoo schoon dat
de Olymp hem rooft, claâr, ons verdringende om den
schoot van Eunomia, bewonderen wij het goddelijk kind,
dat Hermes haar op de knieen heeft gelegd. Wij komen
van het wondere schouwspel en zitten rnede aan op het
eenig Egina, aan een disch met Herakles,"
Zoo teekent Allard Pierson het veelzijdige in Pindaros.
Maar dit meervormige, het wordt gedragen door een
enkele gedachte : alles is gedoopt in eeuwig licht. Apollo,
de god der genezing, van muziek en zang, is heer van
vrede en recht ; de machten uit de hoogten, die de waereld
sturen, willen zuiverheid van hart en edele daden. En
Pindaros kent dieper dan een ander, de tweespalt der
menschelijke natuur : dat wij zijn „de droom van een
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schaduw", en dat wij zijn belicht meteen door goddelijke
glorie. Indien wij ons slechts wachten voor Hubris' overmoed. Maat houden, stille zijn, niet opwaarts streven
naar den hemel, maar bescheiden onze hope, onze vreugde
zoeken, dat is voor den mensch het uitverkoren deel.
Reddende Tuche, kind des verlossenden
Zeus, o hoor naar m'n been en wil houden
liefdevol 't grootsche, machtige Himera ;
gij toch voert van de zee de snelle
zeilers, en gij den beslissenden veldslag,
gij den geest van 't beradende yolk.
Heen en weer toch dobbert beweeglijk
't schip van de hope der sterflijke menschen,
wieg'lend op trouweloos golvenspel.
Niemand gewerd van God de verzekerdheid
hoe in bestaan in den loop van de tijden
zich zal ontwikkelen. Sluiers ommantelen
Toekomst's beeld, en de noodlotsteenen
rollen vaak zoo, als Been mensch 't verwachtte,
nu tot zegen en vreugd, en dan
breekt de stormvloed plotseling met razende
kracht naar binnen, keert de diepe
volheid van lust tot zware smart.
Zoon van Philanor, waarlijk ook u
zou aan huislijken haard de roem,
roem des helden gewis zijn verdord,
(als den haan, die daarbinnen vecht,)
hadde u niet uit Kronos' trouw'lijke
landen kwaadwillige twist verdreven.
Nu, Ergoteles, werd een Olympische
en een dubbele krans bij den Isthmos,
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en bij Nemea's spel uw deel.
En gij verheft de stad der warme
bronnen, waar gij in eigene woning
nu weer vertoeft, tot den hoogsten roem.
Uit het pessimisme, uit de breuke der oude, naieve
religie heeft Pindaros zien oplichten de gedachte van
een Mysterie, dat de mensch to dienen heeft in stifle
devotie en daaruit is geworden zijn kunst, en zijn kunst
is de verklanking van goddelijke glorie, waarbij die der
stervelingen nietig is, maar die toch die stervelingen
behoudt, hun vrede geeft.

II, DE TRAGEDIE.
In de tragedie wordt de waereldsmart verstild tot
schoonheid en de verzoening triumpheert, en er is, zooals reeds Aristoteles gezegd heeft, een katharsis, d.i.
een loutering.
Ontstaan uit het lied, het „Bokslied", of tragoidia,
dat men bij een offer aanhief op het feest van Dionusos,
en waarin de werken van den god eerst verhaald werden,
terwijl men vervolgens overging tot rolverdeeling en
iedere medezanger optrad als een figuur, die gemoeid
was in de mythe van den god ; uit zulk een lied ontstaan,
werd de tragedie op den duur een meer zelfstandig
werk, en ook andere gestalten, inzonderheid de groote
mannen van den voortijd of heroen, werden er verbeeld
in hun deugd, hun waan, hun lijden.
Want dit is de wortel van het tragisch spel: dat een
mensch goed is in z'n soort, maar die mensch is eindig
en dus in waan bevangen, en daarom zondigt hij, en
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daarom gaat hij onder — omdat het goddelijk willen
geen inbreuk dulden kan, omdat er is een Nemesis, een
Recht, waardoor een god zich wreekt.
Wat wij hier verwachten is dus niet een wonder : ons
is de held voor oogen, die zich te goeder trouw in schuld
verwikkelt, en die gestraft wordt, en dan is in ons
mededoogen, omdat dit lot hem treffen ging, hem die
beter waard was, want hij vergreep zich onbewust.
En dit is onveranderd zoolang de waereld staat, want
is het niet zooals de dichter zegt : „Er is geen andere
zonde dan verblinding" en verblind zijn wij alien,
want wij weten niet. Er is telkens iets dat ons ontging ; onze eindigheid bindt ons, onze oogen zijn zwak
geworden, en dus kiezen we, wat we beter deden niet
te kiezen, en onze hemel stort dan boven onze hoofden
in, Weef uit uw phantasie van Toekomst, daarin is voor
een deel uw adel, maar doordring u van het diep besef,
dat de waereld tragisch is en tragisch blijft, dat Belden
zal het groote woord van Goethe tot de „himmlische
Machte"
Ihr fiihrt ins Leben uns hinein,
Ihr lasst den Armen schuldig werden,
Dann iiberlasst ihr ihn der Pein,
denn jede Schuld rficht sich auf Erden.
Dit is niet jets toevalligs, dit is niet jets, dat samenhangt met tijd'lijk maatschappelijke structuur, dit is de
waereldwet, omdat wij nu eenmaal beperkte wezens zijn.
Al ons inzicht, al onze wetenschap, techniek en statistiek, zij brengen ons verder op den weg der vrijheid,
uit de sfeer der natuur in die van de genade, zooals
de Duitsche denker zeggen kon. Maar wat wij overwonnen, achterlieten, is niettemin voorondersteld, gaat
immers met ons mee. Daarom is, in populairen zin, dit
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ideaal bedoeld, volkomenheid een valsche waan ; het
Volkomene is er, maar in de onvolkomen waereld. Het
is er in ons besef van resignatie, niet in omstandigheden,
die hecht zouden kunnen stichten ons geluk. Het onberekenbare is er en het zal er zijn en het zal opnieuw
een Oedipus doen zwerven, (die z'n moeder huwde en
z'n vader doodde) met uitgestoken oogen. Maar zie dan,
wat Griekenland gevonden heeft, wat wij op onze beurt
volbrengen kunnen : uit dit verdorven leven, uit zulk een
val en schenning, maakt de ziel, die leerde lijden en
toch stil is, de wondere schoonheid van het tragische
poeem. In de kunst is verlossing, zooals verlossing is in
de religie : waar de ikheid onderging in stille resignatie,
ontvangt zij het visioen der eeuwigheden en zij breidt
het in den goudglans van het artistieke uit. „Het eenige
waarvoor het leven deugt", zegt Goethe ongeveer, „is
het tot stof te vormen van dramatische verbeelding",
en dit is zoo waarachtig als er zelden iets door menschen
is gezegd. Beteekenis houdt de daad, de reformeerende,
de revolutie, maar boven haar uit rijst de verheerlijking
der waereld in een visioen van Schoonheid, en als wij
lets verwachten van het socialisme, is het, dat het meerdere geesten rijp doet worden om zulk een werk te
scheppen, om althans zulk een werk te voelen, het aardsch
gebeuren onder zulk een licht te zien. En het is de
tragedie van Aeschulos en Sophokles en Euripides, die
ons op deze banen voerde. In de verlenging van de lijn,
waarlangs zij zich bewoog, is de idee van hen, die, in de
Evangelien, den Christus beeldden, den inmensen lijder
is er lets dat meer ten hemel schreeuwt dan deze Goddelijke, wiens voeten vrede brachten en wiens woorden
zegen, en die aan een kruis geslagen wordt, en de nacht
wordt donker om hem te midden van den dae Maar
de schoonheid heeft hem aangeraakt, en hij is opge12
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stegen uit de dooden en verheerlijkt tot den hemel. En
hij werd de troost van millioenen, en z'n zuivere handen
beuren den armen licht en lafenis,
Dus heeft de Grieksche tragedie oog gehad voor de
persoonlijkheid, en zij heeft het ook nog in anderen zin,
want wie in z'n verblinding faalt, omdat een god dit zoo
beschikte, hij is misschien, als Xerxes in Aeschulos' Perzen,
overmatig trotsch geweest. En bij Salamis en bij Plataea
zal hij voor z'n dwaasheid moeten boeten. Of het is,
als in den Alas van Sophokies, een man, die op wrake
zint en daarom door Athene wordt verwond, en nu doodt
hij, de held, de weerlooze kudden, om dan straks tot
zichzelf te komen, zich te schamen, en zich te storten in
z'n zwaard. In den Prometheus van Aeschulos is het
verzet van hem die de menschen liefhad en hun het
vuur beschoor, en de wil van den god, die hem uit wrake
teistert, en hem door Geweld en Kracht laat sleepen in de
eenzaamheid en door Haephaistos aan een rots laat binden.
Noch het koor van Okeanos' dochters, noch Okeanos
zelf vermag z'n trotschen zin te buigen ; aan Io, zwerfster, vervolgd ook door den god, wien zij haar liefde
schonk en die hij dan verstiet, aan Io propheteert hij
hoe eens Zeus zal vallen, en als dan, op last des Allerhoogsten, Hermes komt en vraagt wat hij bedoelde,
zwijgt hij, en wordt geworpen in den afgrond, groot tot
het laatste, biddend nog tot Themis, de gerechtigheid,
en het aldoordringend licht. — Ook in de Orestie van
Aeschulos is de groei van schuld uit schuld, Agamemnon
heeft z'n dochter geofferd aan de godin Artemis, die
vertoornd was, omdat men had gedood haar heilig dier,
en die tot straf den wind deed liggen, zoodat men met
de vloot niet verder kon naar Troje. Klutamnaestra
wreekt haar dochter en vermoordt den weergekeerden
held, om straks gedood te worden door haar eigen zoom.
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Orestes, die nu waanzinnig rond zal dolen, tot hij te
Athene, bij de Erinnyen, de wraakgodinnen, maar voortaan Eumeniden, zich ontfermenden, ten slotte ruste vindt.
En in de Antigone van Sophokles is het verzet der
vrouwe, die vol is van de pieteit voor de gestorven
broeders, en hen begraven wil, in weerwil van het
koninklijk gebod, dat dit niet duldt, omdat Aeteokles en
Polynikes samen vochten tegen Thebe. Antigone sterft,
Haemon, haar beminde, sterft, ook Eurydice, Kreon's
echtgenoote ; gruwel stapelt zich op gruwel, en wij zien
den vorst alleen straks, voorwaarts wankelend als iemand
die voorgoed gebroken is. Ook hier de visie van een
goddelijke gerechtigheid, ook hier het leed verklaarbaar
nog als uit een schuld gegroeid, want het is schuld, als
de ziel van deze wondervolle vrouw niet telt de wetten
van haar koning. Toch voelt gij deernis, diepe deernis,
omdat zoo is het leven : Haemon neergeveld en Eurydice
en Antigone. Maar wat te zeggen dan van Sophokles'
Oedipus — Oedipus heeft z'n zwager Kreon naar Delphi
gezonden om Apollo's raad te vragen, wig over Thebe
pest en honger heerscht. En het antwoordt luidt, dat men
den moordenaar van LaRis uit het land verbannen zal,
waarop het koor wordt saamgeroepen en Tiresias, de
reeds begrijpende, spoort aan den koning van het onderzoek maar liever of te zien, Maar straks dringt tot
Oedipus de waarheid door : dat hij zelf den man gedood
heeft, die voor hem koning was te Thebe. Overeenkomstig een orakelspreuk had men het kind Oedipus te
vondeling gelegd, het is in leven gebleven, het heeft gevochten met zijn vader Lai8s, dien hij natuurlijk evenmin
als de vader hem herkende, hij heeft het raadsel van de
Sphinx, die Thebe onveilig maakte, opgelost, en als loon
kreeg hij tot vrouw de koningin Jokaste, di. zijn eigen
moeder. Wanhopig, nu hij heeft ontdekt de vreeselijke
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verwikkeling, rukt Oedipus zich met de spangen van
jokaste zelf de oogen uit, dan gaat hij in ballingschap,
zwerft van plek tot plek, met z'n dochter Antigone, die
hem is trouw gebleven, tot hij aankomt te Kolonos. Hier
vindt hij rust ; van een man uit de nabuurschap verneemt
hij, dat hij is in het geheiligd bosch der Eumeniden ;
grijsaards komen, die, als zij z'n naam vernemen, willen,
dat hij weggaan zal, maar hij moet eerst spreken met den
vorst des lands. Als hij dan hoort, dat in Thebe Aeteokies
verjaagd is door z'n broeder Polynikes en deze zich ten
krijg rust tegen zijn vaderstad, en hem, Oedipus, wil
vangen, wat ook Kreon wil, omdat dit voordeel brengt,
gelijk hun het orakel heeft verkondigd, dan stoot hij dit
verre van zich : nimmer zal hij een van beiden volgen, hij
vloekt den broedertwist. Nu komt Theseus en belooft,
dat hij den blinden man beschermen wil. Hij verlaat
Kreon , na Polynikes weerstaan te hebben keert Oedipus
zich tot „den ijzeren drempel", gaat in de Onderwaereld
op een stille woudplek, die nu voortaan heilig heet en
de stad in de nabuurschap voorspoed brengen zal. Zoo
lost zich op de wanklank in een zuivre harmonie : de
waereld is verschriklijk, het noodlot speelt met ons, maar
sterker dan dit noodlot is de ziel die vrede vindt, die
werd geadeld en gelouterd door het lijden, en die nu,
uit de stilte van haar wezen, klare glansen uitstraalt
op den moeilijken weg — zij was immers niet zoo groot
geworden, deze menschenziel, had zij niet getoefd in
duisternis die blindt de oogen, maar daar binnen rijzen
doet een zon van eeuwig levenslicht.
Jonger dan Aeschulos en Sophokles is Eurypides, een
man die ter school geweest is bij de Sophis ten, en die zich
kritisch stelt tegenover veel dat tot nu toe z'n yolk
heilig was. Maar er is ook bij hem een sterk moreel
besef, dat vooral dan uitkomt, als deze, „meest tragi-
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sche dichter" de verwikkelingen van het lot laat zien,
daardoor den lezer en aanschouwer weet te spannen,
maar als hij ook meteen het woord verstaan doet : „en
in z'n hart heeft elk 't gesternte van zijn leven", dan
is bier oude wijsheid, (want Babel wist ze al,) maar
nieuwe wijsheid evenzeer, eeuwige wijsheid, omdat in
haar gezegd wordt, wat de tragische conflicten oplost
het echt-menschlijke, het schoone, de harmonie, het
evenwicht.
Euripides is bij voorkeur psychologisch, het godsdienstig gemoed en het hart der vrouw zou hij in hun verborgenheden wenschen te doorgronden. In dit opzicht
is hij zeer modern, want schrijvers als de Goncourt,
Flaubert, George Moore, Gauthier hebben niet anders
gewild dan dit, Alkestis, die voor Admetos in den dood
gaat, om hem te redden, terwiji z'n grijze ouders, die
veel minder jaren levens te verliezen hebben, het niet
kunnen, is een verheerlijking der vrouwelijke lief de,
zooals het een vonnis is over de zelfzucht van Admetos,
haren man. Medea, die verlaten wordt door Jason, (Jason
heeft zich reeds met Glauke, de Korinthische verloofd),
Medea is de door jaloezie bezetene en zij vindt haar
wrake als zij door een vergiftig bruidsgewaad Glauke
ter dood brengt en vervolgens een moord doet op haar
eigen kinderen. Hippolutos, wiens hart verpand werd aan
de kuische Artemis, die dus weerstand biedt aan Aphrodite, Hippolutos zal door de godin der schoonheid streng
getuchtigd worden en zij laat z'n stiefmoeder Phaedra
in passie ontbranden voor den stielzoon, en als deze
haar afwijst en zij zich, uit spijt, te kort doet, vindt
Theseus, Hippolutos' vader en haar man, een aanklacht
bij haar tegen zijnen zoon, Deze gaat in ballingschap,
en Theseus, ingelicht door Artemis, wil den jongeling
terugroepen, maar te laat : op den vloek des vaders heeft
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Poseidon het tweespan van den prins op hol gebracht
en de prins is door de paardenvoeten en de wielen van
de kar gedood. Ontroerend is bier de tragiek der lief de,
die geweldige passie, die millioenen en millioenen gestort
heeft in ellende. In de Bacchanten is geteekend het conflict
tusschen den wilden Dionusos-dienst en de burgerlijke
orde. Pentheus, die de brooddronkenheid weert, daagt
Dionusos voor z'n rechterstoel, en straks, als hij zelf naar
den Kitheron gaat om het woest bedrijf der schare met
eigen oogen te aanschouwen, wordt hij, onherkend,
voor een verspieder aangezien, gegrepen en verscheurd
door den drom der woedende Bacchanten.
Ook in de Attische komedie van Aristophanes is ons voor
den geest een geweldige persoonlijkheid, een die terug zou
willen tot het verleden, omdat hij bang is voor ontbinding
door het veldwinnend subjectivisme, Over zijn Wolken,
zijn Vogels, zijn Kikvorschen gaat de oneindige lach, de
lach, die al het menschelijke te niet doet als het den
strijd zou durven wagen met de goddelijke substantie,
als het, in z'n ingebeelde wanen, zich meer zou tellen
dan dat wat door de eeuwen is gewrocht. Menschen
als Aristophanes brengen de geschiedenis niet verder,
maar in het rijk van schoonheid, dat hun dichten bouwde,
is een goddelijk spel der phantasie, een dat van alle
tijden is.
Zie, in deze waereld wonen mannen en vrouwen en
hun harten zijn misschien vervuld van wanen, maar het
kunnen zuivere wanen zijn ; het kan zijn, dat zij iets
heel goeds bedoelen, en toch is al hun werken mis. Het
kan gebeuren, dat zij vol zijn van een heerlijke idee,
maar omdat de geest wel gewillig, maar het vleesch
zwak is te noemen, verwerkelijken zij hun denken onvolkomen, zijn zij dikwijls met dat denken te goeder trouw
in strijd en zij verraden zich door al hun klein gedoe.
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Of ook : de mensch stelt zich aan, houdt zich zelf voor
veelbeteekenend en speelt een rol ; dus ziet Aristophanes
den tragicus Euripides, dien hij niet kan uitstaan, zoo
ziet hij Socrates, beiden, omdat hij ze een gevaar acht
voor de Grieksche waereld van wege hun individualisme,
dat, zoo meent de groote komikus, den staat te gronde richt.
In de Wolken is een simpele Athener, Strepsiades,
wiens zoon verwend is door zijn moeder en zwart is
van de schulden ; de vader zal hem brengen in de school
van Sokrates, opdat hij door de redeneerkunst het
kromme recht moog' praten en z'n gijzelaars overbluffen
kan. Strepsiades zoekt zelf den meester op en vindt hem in
een hangmat, waarin hij neerligt en de sterren bestudeert ; hij komt er uit en verklaart den burgerman de
nieuwste natuurkundige bespiegelingen, maakt hem ook
duidelijk, dat er geen goden zijn, dat men alleen de
wolken eeren moet. Als de vader thuiskomt en van z'n
ondervindingen vertelt, wordt z'n zoon nieuwsgierig en
hij gaat tot Sokrates, en Sokrates onderricht hem op het
punt van goed en kwaad, met dit gevolg, dat Pheidippides,
de zoon, straks zich kalm aan z'n papa vergrijpt, om
zich dan, met groote kunst van dialektisch redeneeren,
te verdedigen, en ook nog te betoogen, dat hij in z'n
recht zou wezen, als hij z'n moeder een pak ransel gaf.
Nu komt de vader tot inzicht van z'n dwaling en hij
steekt het huis van Sokrates in brand, opdat de stad
Athene van een geestelijke krankte genezen moge worden. Wij voor ons, die straks zullen hooren, wat Sokrates
bedoelt, wij vinden, wat de dichter zegt, onbillijk en
onaardig ; maar wij bewonderen de macht van zijn verbeelding en zijn fijne spel van scherts en wij voelen dat
de komikus, hetzij hij heete Aristophanes of Shakespeare,
ook voor een deel gelijk heeft, want de mensch, omdat
hij eindig is, verwikkelt zich niet slechts in schuld (domeiti
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van de tragedie), maar, als hij wil het goede, heeft hij
toch ook z'n zwakke zijde, en hij maakt zich ridicuul,
juist omdat hij opkomt voor het ideale, en dan in z'n
drift ter aarde stort.
Maar meer dan het komische dat kan omslaan in de
bittere ironie van de satyre, is de stifle, zachte humor,
die een traan heeft in de oogen en een glimlach op de
lippen, omdat de mensch zoo goed is en zoo groot, en toch
zoo klein en zwak, omdat het Eeuwige volbracht wordt in
het tijdelijke en dus misvormd wordt en verduisterd, doch
zij, die gelooven haasten niet ; getroost zijn zij, want
toch volbrengt zich het goede trotsch alien waan en leugen.

III. PHILOSOPHIE.
Hellas is het geboorteland der wijsbegeerte ; bier kwam
voor het eerst de mensch er toe zich rekenschap te
geven van de natuur en van zich zelf.
Wel had het Oosten, had China, had Hindoestan zijn
bespiegeling, maar zij was meer intuitief, minder methodisci' ; zij was z(56 vervuld van beeld en teeken, dat wij
hier eerder denken aan theosophie dan aan wijsgeerige
wetenschap.
Want philosophie is wetenschap ; zij is de voleindiging
van wat alle wetenschappen op haar beurt bedoelen
te ontdekken de redelijkheid der waereld, immers haar
begrijpelijkheid. Maar terwij1 de speciale wetenschap,
dit of dat van vakstudie, zich licht verloopt in bizonderheden en daardoor uit 't oog verliest dat, waarom
het gaat : den samenhang des Als, het algemeene — is
de eigenlijke wijsbegeerte op dit algemeene gericht en
wil het altijd en alom verstaan.
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Zoo is het werk der philosophen nauw verwant aan
dat van den artist ; beiden kennen in de veelvuldigheid
het Eene, de harmonie in de versplintering, maar de
eerste grijpt ze met zijn denken, de tweede ondervindt
ze in z'n voelen en geeft er aan een beeldende expressie,
maakt ze tastelijk, aanschouwelijk in een visionnairen
schijn. En dus is de philosophie alweer verwant aan de
religie ; in de religie heeft de geest ook to doen met het
Eeuwige, het Eene, maar hier begrijpt hij niet vooral
en voelt hij niet vooral, al is er in religie ook wel
begrip en voeling, maar religie is bij uitstek diening, het
Absolute is er in relatie tot den wil. Griekenland is
religieus geweest en artistiek bij uitstek, maar ook heeft
het voor het eerst gezocht den weg, die moeizaam voert
tot lichte hoogten, vanwaar men ziet de schepping als
een kosmos, een sieraad of een orde, en het zijn de
denkers, die het op dit pad zijn voorgegaan. Dat begint,
in primitieven vorm, half mythologisch nog, want het
maakt niet zoo veel verschil of Hesiodos de dingen ontstaan acht uit Chaos, Aarde, Lief de, Tartaros (d.i. de
onderwaereld) dan of Thales ze geworden noemt uit
water, Anaximenes uit lucht, Anaximander uit het eindelooze of de ruimte, die met stof vervuld is, een stof die
zich verdunt en zich verdicht en dus de elementen
worden doet.
Dieper, zuiverder wordt het in de Pythagoreesche
school: daar is het getal het wezen van de dingen ; men
voelt hoe het denken vergeestelijkt wordt, hoe men
zich doordringt van de waarheid, dat de essentie der
waereld, het alles-scheppende, niet een iets is, dat aanschouwd kan worden, gehoord, getast, maar dat het
is een afgetrokkenheid, dat het meer onzinlijk is, dat
het — want in die richting ontwikkelt zich de wijsbegeerte ende Pythagorears bereiden die evolutie voor —
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dat het ware aan alle dingen is de goddelijke gedachte.
En nu waant men wel eens, dat al die oude stelsels
zijn voorgebijgaan en men ziet den arbeid van de philosophie als het werk van Penelope, die op den dag Naar
weefsel weefde en het dan 's nachts ontrafelde. Doch
zoo is het niet, zoo hopeloos is het met het denken
niet. Er is geen echte wijsgeerige schepping, die volstrekt is verouderd ; alle systemen hebben een moment
van de waarheid, en, voor zoover zij dit bezitten, duren
zij voort, komen in latere beschouwingen opnieuw weer
aan het licht, ook de moderne wetenschap zegt, dat alles
moet worden afgeleid uit water, immers oorspronkelijk
was de planeet, die aan dieren en planten het aanzijn gaf,
een (gloeiende) droppel, en zoo is de leer van Thales niet
onjuist, al is zij in volstrekten zin de waarheid niet, want
de grond der dingen is niet het water; dit is op z'n beurt
gegrond in wat anders, zeggen wij met Anaximenes, in de
lucht. Nu, de theorie van Kant — Laplace is van oordeel,
dat de vloeibare toestand, waarin de aardbol eens verkeerde, is voorafgegaan door een toestand van gasvormigheid, en dus ligt ook de leer van Anaximenes in de
rede en is zij maar niet leugen, bijgeloof, zij is op hare
wijze mede waar. En als de natuurkundige van tegenwoordig met de bewering aankomt dat licht, warmte enz.
niets anders dan quantitatief verschillende trillingen van
den aether zijn, dan is dit de leer van Pythagoras, want
volgens Pythagoras is immers het geld het wezenlijke
aan de dingen. Zoo zullen de Eleaten het ware zoeken
in het zijn en hierin ligt weer wat ; het zijn is het Eene ;
de veelheid is het niet-zijn, een opvatting, die wij ook
bij de Indi6rs aantreffen. en die wij onjuist moeten
noemen, als zij niet bedenkt, dat het Eene en het Vele
ongescheiden zijn onderscheiden en men dus niet, het
vele ontkennende, tegelijk het Eene stellen kan. Maar
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wij die ons gaarne monisten achten, daarin uitsprekend
dat wij ons overtuigd houden van aller dingen eenheid, aller
dingen wezenlijk verband, wij kunnen onmogelijk zoo
dwaas vinden de leer der Eleaten, die dit monisme voor
meer dan 20 eeuwen heeft verkondigd. En als dan Heraklitos het beginsel van de waereld in het worden ziet en hij die
waereld kenschetst als een stroom of als onrustig vuur,
dan is dit voor ons wet onbetwistbaar, dunkt mij, daar
wij immers van ontwikkeling spreken en daar ook onze
natuurgeleerden zeggen, dat alles, in den grond beweging
is. En de atomistiek van Leukippos en Demokritos laat
ons niet los, en de theorie van Empedokles, dat er twee
machten zijn, die het universum scheppen en behouden :
liefde en haat, die theorie is ook niet weg, want wij
beweren tegenwoordig, dat alles in z'n wezen electriciteit is, en die electriciteit is positief of negatief, is dus
tegengesteldheid in zich zelf. Dan is er Anaxagoras, hij
ontdekt het verstand als het wezen der dingen en door
misten heen gaat hem bier op het licht, dat wij nu
klaarder schouwen, wanneer wij het op onze wijze
zeggen : de waereld, die wij trachten te doorgronden met
ons denken, moet Gedachte zijn of Rede — en die Gedachte wordt zich dan ten slotte zelf bewust in ons.
Maar dan ligt het voor de hand, dat men het denken
in zich zelven onderzoeken gaat : „im Innern ist ein
Universum auch" zegt men met Goethe, en van de
schepping daarbuiten keert men in tot het eigen innerlijk,
en dit doet dan alvast de Sophistiek. Men kan wel kwaad
zeggen van de Sophisten, dat zij ijdel waren, dat zij het
slechte goed wilden praten, dat zij geld vroegen voor
hun onderricht, en dat is allemaal waar : ook kan men
zijn best doen om hun eer te redden en het voorstellen
alsof met hun subjectivisme eigenlijk pas de cultuur
begint. Maar het best is, dat wij hen begrijpen in hun

188
noodwendigheid : er komt een oogenblik in de waereld,
dat de geest gaat beseffen : niet de natuur is het wezenlijke, maar het wezenlijke is de gedachte en de gedachte
ben ik zelf. Evenals, in Goethe's Faust de Baccalaureus
tot dit inzicht komt en dan gelooft, dat hij, deze jongeling,
zonnen en melkwegen door de ruimte en de tijden heeft
geschapen, zoo is het met de menschheid ook: de menschheid zegt zich, in dezen of in genen, in Prodikos, Protagoras
of Gorgias : ik ben de maat van alle dingen, ik ben het
ware, alles wat mij dient, mij nuttig is, is goed. En dit
is heelemaal niet een verkeerde leer, als zij maar consequent wordt doorgedacht. Want waar de mensch de
meerdere is van dier of plant of steen, is er in hem licht
een grootere vlam van goddelijkheid, en dus is zijn
oordeel een goddelijk oordeel mede, Dat heeft Goethe
dan ook uitgesproken in dat mooie gedicht :
Nach ewigen,
Groszen Gesetzen
Miissen wir alle
Unserer Daseins
Kreise vollen den,
Nur allein der Mensch
Vermag das UnmOgliche :
Er unterscheidet,
Wahlet und richtet ,
Er kann dem Augenblick
Dauer verleihen.
Er allein darf
Den Guten lohnen,
Den 138sen strafen,
Heilen und retten,
Alles Irrende, Schweifende
Niitzlich verbinden.
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Maar de enkele mensch kan zich vergissen, is — zooals wij zagen, toen wij spraken over de tragedie —
eindig, in zijn waan bevangen, en dit tekort wordt eerst
verholpen, als wij van den eenling het algemeene vinden, als wij zoo het woord van den Sophist begrijpen
de mensch, de wezenlijke, ware mensch is aller dingen
maat. En wat is dat: de wezenlijke, ware, de algemeene
mensch ? Is het niet de mensch in gemeenschap met
anderen, de mensch die met anderen spreekt, dus samendenkt ? Als dit gebeurt, dan wordt het toevallig-persoonlijke, het egoistisch-eindige in hooger denken overwonnen,
en het is Sokrates, wiens naam onsterflijk blijft verbonden aan die paedagogische methode, die door vragen
uitlokt tot gesprekken, waarin zich dan te niet doet de
oorspronkelijke waan, die den leerling hield verstrikt in
eigen ondoordachte meening, d.i. in eigen eindigheid.
De zoon van de vroedvrouw volgt, in geestelijken zin,
den arbeid van z'n moeder na : zooals zij aan de verlossing helpt, zoo assisteert Sokrates bij de geboorte van
meer redelijke overtuiging. En de bewering van den
denker dat hij alleen wat weet n.l, dat hij volstrekt niets
weet, moet ook al paedagogisch worden opgevat : het
begin toch van de ware wijsheid is zich te ontdoen van
die ondoordachte meeningen, die de menschen elkander
nabauwen zonder inzicht, oordeel en ervaring. Stellig
weet Sokrates, dat de deugd, het goede, juist op zulk
een inzicht rust, dat zij geleerd kan worden, dat imam.
de geest tot waarheid komen kan en wel door eigen
redelijkheid. Maar het is de redelijkheid van hen, die
zich door samenspreken van eigen waan verlossen.
Een onsterflijke gedachte, een, die inluidt een komende
cultuur, al zullen er eeuwen voorbijgaan eer die cultuur
de knechtschap overwinnen zal. Dat onaanzienlijke ventje,
die Sokrates, die terecht berispt wordt en beschimpt
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wordt door z'n vrouw Xantippe, omdat hij nooit op tijd
thuiskomt en zoo slordig loopt langs 's heeren wegen,
dien Aristophanes, de komedie-dichter, heftig zal bespotten, hij de reactionaire man ; Sokrates, dien z'n stad
zal veroordeelen, zoodat hij den scheerlingbeker drinken
moet, hij is, met dat al, onsterfelijk geworden en hij heeft
den tijd, die op hem volgde, z'n geestelijken stempel
ingedrukt, want hij keert terug in Plato, „den goddelijke",
zooals de Ouden hem noemden ; Plato heeft z'n idealen
wijze gezien in Sokrates en hem geteekend met een
lief de, die ons, nu, na eeuwen, nog stemt tot eerbied voor
den meester, ja, maar zeker ook voor den discipel.
Is, zoo vraagt men zich af, na al de wijsgeerige systemen die Griekenland gewrocht heeft, is het ware nu het
Eene of het Vele, de Beweging of de Rust ? Plato antwoordt, dat hier geen keuze is, dat zij bij elkander
hooren, deze tegenstellingen, dat zij niet elkander buitensluiten, maar ongescheiden onderscheiden zijn. Het
ordenende vooronderstelt hetgeen geordend wordt, de
harmonie het voorloopig onharmonische, het enkele en
het bizondere heeft het algemeene noodig, dat zich in
hen verwerkelijkt, want dit algemeene is het eigenlijke
wezen, de idee, der dingen onvergankelijk model- Want
de idee in den zin van Plato is het paard of — zoo had
hij het ook knnnen zeggen — de paardheid in alle
paarden : een paard kan bruin of zwart of wit zijn, lange
pooten hebben of korte pooten hebben, maar een paard
heeft zeker eigenschappen, die het niet kan missen, op
straffe van geen paard to wezen, maar veeleer een bond,
een pert, een rund, Het paard, de paardheid, de
paardidee heeft haar vertegenwoordiger in alle exemplaren, die de waereld in den loop des tijds bevolken;
zij zijn — zooals de philosooph het uitdrukt — elk voor
zich copie van het oorspronkelijk, eeuwig type, dus kan
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men zeggen, dat de onderscheidene ideeen de scheppende beginselen, de werkende en werkelijke wezens,
zijn. En die ideeen draagt de denker ook weer in zich :
begrippen heeft de geest, die niet van buiten stammen,
die niet verworven zijn door middel van ervaring, zij
zijn aangeboren ; Plato, die zoo gaarne spreekt in beelden
stelt het voor alsof er een sfeer der goden is, waar de
ziel vertoefde, voordat zij op aarde in het lichaam huisde,
en dat, in die godenwoning, de ideeen zijn als de modellers van de aardsche dingen : daar is de vriendschap,
de liefde, en wij hebben ze geschouwd eenmaal, en wij
herinneren ons, dat wij ze zagen, en dan wordt de ziel
ontroerd en dit is haar aanbidding en haar liefde, die
op wil tot de Eeuwigheid. De bedoeling van dit alles is
eenvoudig deze : de veelheid is in de eenheid gef undeerd,
en die eenheid zijn wij mee. Zij is ons wezen, onze
kern, en herinnering (Erinnerung) is hier wederinkeer
tot zich zelf, tot het onvergankelijk Zell dat alle dingen
in zich sluit. Want de natuur — vindt Plato — is gegrond
in het Eene , men zou de verhouding der Idee tot haar
kunnen uitdrukken door een beeld : er is een kunstenaar, die een conceptie heeft, daarin legt z'n ziel, en
dan straks die conceptie uitwerkt, ze verzinlijkt in woord
of melodie of marmer, maar dan is hetgeen nu voor den
dag komt toch slechts, in tijd en ruimte, onvolkomen
reproductie van een volkomen origineel. En evenals men
nu kan zeggen, dat de geest van den artist in zijn kunstwerk is, is de Idee, di, de hoogste algemeenheid vereenzelvigd met het Goede, in de waereld, en dan beet
zij de Waereldziel, wonend in de schepping als in haar
sphaerisch lichaam : ook to vergelijken met een zoon,
die uit een vader is geboren, spiegelend op eigen wijze,
de heerlijkheid van God. Eerst in den geest des menschen komt de Idee weer tot zich zelf, en de deugd, in
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haar veelvuldigen vorm als wijsheid, matigheid en dapperheid, die ten slotte een zijn in de opperste gerechtigheid, is de triomf van het denken over de natuur, en
zij is het, die, boven de natuur uit, een rijk der vrijheid
sticht, en dat is dan de Staat, waarin de philosophen
heerschen en de militairen of de wachters hun bevelen
hebben uit te voeren. Deze staat is een aristokratisch
instituut : door een modelopvoeding, die gymnastiek,
muziek enz, omvat, wordt een elite gevormd, en deze
heeft haar opperste vertegenwoordigers in de wijsgeeren,
wier kennen op de Mean en de Idee van het Goede
in het bizonder is gegrond. Communisme is den wachters
aanbevolen, opdat zij zich niet hechten aan de aardsche
goederen ; familie is aan hen ontzegd, hun kinderen
worden grootgebracht in huizen, door den staat te stichten,
ook alweer in het belang van de gemeenschap, opdat
zij zich niet geven aan bizondere personen, want hun
doel is de bevordering van het algemeene welzijn, en dit
doel kon schade lijden, indien zij leven moesten ook voor
het huisgezin, Groot is de invloed, door dit ideaal van
Plato geoefend ; men denke aan de Katholieke kerk met
haar geestelijken stand d.w.z. haar uitverkoren heerschers, en niet minder groot is de macht van het Platonisch denken, waaruit zich voor een deel het Christendom ontwikkeld heeft.
Want de dogmatiek der christelijke gemeente is veraanschouwelijkt Platonisme. En nu wij in de hoof domlijsting hebben aangewezen, wat dit denken eigenlijk
beteekent, zullen wij nog even toeven bij enkele dialogen,
waarin Sokrates, de Sokrates van Plato met in discipelen spreekt en dus in wijsheid kenbaar maakt. In
den Phaedros wordt gehandeld over de Liefde. Nuchtere
geesten, die haar ontroering weinig kennen, zullen haar
afvallen, de vriendschap stellen boven haar, zeggen, dat
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zij een koorts is, dat zij drijft tot prikkelbaarheid en
jaloezie, dat zij zich heenwendt tot de zinnen en den
beminde meer verheerlijkt dan hij inderdaad verdient,
De Vriendschap, die niet in hartstocht wortelt, is heel
anders : zij is rustig, zij blijft, zij geeft zich gaarne, terwijl
de Liefde egoistisch is en voor zich zelf begeert. Tegenover dit betoog stelt Sokrates een ander : hij prijst in
de Liefde den goddelijken waanzin, wijst er op, dat die
waanzin van de goden stamt en in allerlei verschijnselen
van zeer hooge orde is voorondersteld. En hij denkt
hierbij aan Delphi en Dodona, aan propheten en ekstatici,
aan den dichter, die vervuld is van goddelijken geest,
En dan laat hij volgen de reeds vermelde mythen van
de ziel, die, op een wagen, door een tweespan voortgetrokken, rondging, met de goden in den hemel, die dan
zag de wezenheden aller dingen — tot een der dieren
schichtig werd, de wagen kantelde, de ziel op aarde
tuimelde en hare vleugels brak, zoodat zij niet weer op
kon stijgen, maar vermengd werd met het stof en in
wanen werd verstrikt, In een kerker toeft zij nu en dat
is dit vergankelijk lichaam, maar steeds blijft in haar
branden het oneindig heimwee naar Dat, wat boven is,
En nu gebeurt het, dat er iets van de Essentie tot haar
komt in de schoonheid van de menschelijke gestalte, en dan
vervult de Liefde haar, het groot en diep verlangen. Als
het Goddelijke ziet zij dit bewonderd voorwerp, in haar
brandt het, en alles wit zij derven, mits zij dit eerie
grijpen mag. Sokrates bidt ten slotte tot Pan en de goden
van den Ilyssus om innerlijke harmonie en wijsheid, want
dit is het hoogste goed en de Liefde trekt naar haar des
onbewust als naar het licht een bloem, En de Mania of
de waanzin is daarom zoo groot, omdat zij niets verwacht van het klein menschelijke, maar van goddelijke
verlichting, van inspiratie uit den hemel, Want God is
13
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het Die in ons werkt, beide Zijn willen en Zijn werken
naar dat het Hem behaagt. Dit besef is het dan ook,
dat in z'n Apologie Sokrates vervult ; het orakel van
Delphi heeft hem wijs genoemd, wijzer dan alle andere
menschen, en hem was gebleken, dat hij zoo beoordeeld
werd, omdat hij alle eere gaf aan God. En nu hij sterven
moet, toont hij dit, want boven aardsche wetten stelt
hij de goddelijkheid, en deze zal hij niet verzaken ; wat
zij gebiedt is hem heilig en met haar gaat hij getroost
het eeuwig leven in. Want men kan het vinden in den.
Phaedo, die ook de onsterfelijkheid behandelt : waarachtiger dan dit eindige, dit tijdelijke, is den wijze de
onverderfelijke toekomst, en nergens meer dan hier beseffen wij, hoe de christelijke gedachte door Plato is
gewekt. Als de Middeneeuwers zich voor pelgrims houden,
die belijden dat deze aardsche stad niet duurt, maar dat
zij zoeken een toekomende, dan is dit Platonisme — al is
het twijfelachtig of het misschien exoterisch is. Want
men moet bij dezen denker meer dan elders onderscheiden
tusschen zin en beeld, en de man, die in het Sumposion,
het Gastmaal, een Mantineesche wijze vrouw doet raden :
lief te hebben, eerst het schoone lichaam en dan de
schoone ziel, en voorts te stijgen tot het eeuwig schoon
of de Idee der schoonheid — zulk een man zal met den
tocht ten hemel in den grond der zaak bedoelen : een
vlucht uit waan van Zelf tot wetenschap van God. —
Op Plato volgt Aristoteles, nuchterder, geleerder dan
de dichter-wijsgeer, die aan hem voorafging, want Aristoteles heeft in zijn Logika gezocht naar een methode, die
zou voeren van het enkele tot het algemeene, d. i. tot
het begrip. Maar het begrip is in het enkele, is daarom
het ware wezen. Aan alles kan men onderscheiden stof
en vorm; de vorm is dan de Platonische idee, en waar
de êêne vorm gezien wordt, is de andere niet : de dingen
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der eindige substantie zijn dus wat zij zijn enkel door berooving ni. van een vroegeren vorm. Boven deze dingen uit
gaat het menschelijk verstand, dat de materie aangrijpt en
haar ander evormen Beef t, ze van zijn eigen doel doordringt,
ze dienstbaar maakt aan zijn bedoeling. Maar het allerhoogste is de godhjke substantie, het goddelijke denken of denken van het denken, het eeuwig-al-bewegende,
eerst aanschouwelijk in den aether of den onbewogen
hemel, die dan op zijn beurt het aardsch geschieden
leidt, In de levenlooze waereld heerscht verandering, maar
onveranderlijk zijn er de typen : het ijzer en de bol. In
de organische natuur treedt dan op het Zelf, dat in het
instinctieve, teleologisch, d. i. doelmatig werkt, zoo vertoont wat duurt in wisseling, zich doorzet in de waereldsche
toevalligheid, En de geest, die in hoogsten aanleg denkend
is, vindt zich zelf terug in alle dingen als het algemeen
begrip, en dit is de menschelijke onsterfelijkheid . wij zijn
eeuwig, omdat wij in onze klare oogenblikken het begrijpen, dat in ons is het onvergankelijk, goddelijk Denken.
Wie nu volgens dit beginsel leeft, is goed, heeft deugd
en gelukzaligheid ; in den chaos van zijn driften brengt
hij, door z'n inzicht, orde, harmonie, en deze deugd en
dit geluk moet ook vervullen de gemeenschap, want de
mensch is een Zokin Politikon, een gezellig wezen. Vooral
in den Staat komt dit uit, die op het wel van alien
moet gericht zijn, en welks ideaal getoond wordt door
den Dichter en waarvoor men wordt gewonnen door
den Rhetor, die ons leert hoe men dit ideaal heeft to
verwezenlijken in het Staatkundig leven.
Men ziet het : ook in den nuchteren Aristoteles verloochent zich de geest der Grieken niet. Maat, evenwicht
blijft hier de grondslag der moraal ; dit yolk is bang
geweest voor allerlei excessen, en al had het z'n waereidvlucht en z'n dienst der zinlijkheid, in het hart van Hellas
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is gevoeld de norm, die niet duldt een overmachtig wijken
ter rechter of ter linker, en wij vragen ons af, of dit niet
is het ware, of culttur niet wordt gevonden in de harmonie, die uit de ruige, onbeheerschte driften een voorname schoonheid schept ? Want het is niet de uitroefing
van wat in de natuur voorondersteld is, het is niet de
levensverminking, die tot hooger geestelijk leven voert ;
dit geestelijke rust nu eenmaal op den bodem van het
menschelijk, zinlijk aanzijn en wie dit wegkapt, tast aan
z'n eigen wortel, doodt, met z'n lichaam, meteen z'n
geestelijk Zelf. En wie vlucht voor een vijand, heeft dien
vijand nog niet overmocht, en wie ontloopt de zinnen,
heeft de zinnen nog niet overwonnen, In z'n Keizer en
Galileer toont Ibsen ons den kamp van het rijk des
vleesches en het rijk des geestes, tusschen Heidendom
en Christendom, tusschen Julius en Christus, den keizer
en den God. En dan propheteert Maximus, dat er een
derde rijk komen moet, en dat rijk sluit niet een der
kanten van het menschelijk leven buiten, neen, daarin
is voor alles plaats : de geest verzinlijkt zich in schoonheid, de zinnen worden onderworpen aan den adel van
den geest, Nu, op hun manier hebben dit die oude denkers ook alweer begrepen, en het „Ken U zelf" van den
tempel van Apollo is een zuiverder symbool van Griekenland's gezindheid dan de losgevierde driften der Bacchanten, of de dronkenschap van grijnzende Silenen, die
medetrekken met Dionusos' stoet.
De overige philosophen van Griekschen huize, de Stoa,
Epikurus, de Nieuw-Platonici, behooren tot een latere
beschaving, de Hellenistische. In haar verbindt zich het
klassieke leven met andere culturen, als die van Rome,
Pergamum, Alexandria en Byzantium. Wat wij to zeggen
hebben van de jongere scholen, zal dan meer ter plaatse
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zijn in anderen samenhang, en hier blijft nog over slechts
een uiting van onzen diepen eerbied voor het geweldiggroote, dat van Thales tot Plato-Aristoteles door het
Helleensche denken is gewrocht. In een tijd als de onze,
nu men wetenschap vereenzelvigt met jacht op feiten, en
nu er philosophie6n bestaan, die, als het Positivisme, het
Nieuw-Kantianisme, het Agnosticisme, beweren, dat hetgeen wij het liefst zouden kennen, het Goddelijke, onkenbaar is, mysterie, is het een verkwikking met ontschoeide voeten weg te reizen naar het klassieke land
der schoonheid en stil te luisteren naar de taal van
Heraklitos, van Sokrates en Plato, en te beseffen, dat
wat zij wisten reeds bij intuitie : de eenheid van natuur
en geest dat dit geen waan is, maar de aanvang van
het Weten en zijn einde, dat de Logos in ons een sprank
is van den Goddelijken Logos, en met onze kennis van
waereld en van leven, zoeken wij een ander stelsel, zeker,
dan dat van Aristoteles, maar toch een stelsel, en het is
het artistieke in ons, dat ons, als een dier grooten, drijft,
want de artist kan niet berusten in een waereld van verwarring, maar zoekt de goddelijke Orde.

IV. KUNST.
In de hymne van Pindarus, in de tragedie, in de philosophie, die 'de waereld aanziet als in de redelijkheid van
God gegrond, is het pessimisme overwonnen. En dit
gebeurt ook in de kunst in engeren zin, in de architectuur en de sculptuur.
Hier toch komt ons tegemoet de levenssterkte, de
lichtende, klare blijheid. Allereerst is er de tempel, die
onze aandacht inroept, want de Grieksche bouwkunst
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is boven alles religieus. In de periode van Mykene beproeft zij hare kracht aan graven en aan koningshuizen.
Maar straks schept zij het den God gewijde heiligdom,
en al ontleent zij ook weer hier aan andere volken en
culturen, toch is de eigenlijke Grieksche tempel een Helleensche schepping, hij — zooals het staat in Knackfusz'
Kunstgeschichte — hij „mit seiner tief durchdachten
Herrlichkeit."
Stel u voor een benedenbouw, het krepidoom, die de
constructie dragen zal ; rondom : drie of meer trappen
„fur mehr als menschliche Schritte" (Burckhardt) ; op het
krepidoom het stylobaat, en dan de zuilen, en er over
heen het zadeldak, en, het al-omringend, de ommegang,
het pteron, terwiji het hart der stichting is de cella,
waar het beeld is van den god of de godin, Slechts van
boven valt in die cella het licht, en, in halven schemer,
glanst er de statue van goud en van ivoor. Dit is het
allerheiligste, en de God zal hier z'n ga g ontvangen uit
de hand des priesters, en de grootere offers zal hij
krijgen op het altaar, dat voor het front des tempels
staat. En zuil en wand van poros of van marmer zijn
veelvuldiglijk versierd; de wanden weidsch beschilderd,
de zuilen streng verlucht met kapiteelen en verrijkt door
canalures. De doriek is eenvoudig, elk onderdeel gaat
op in het omvattend plan: in den ionischen stig komt het
samenstellende persoonlijk tot z'n recht ; in de aeolische
en de korintische bouworde streeft men naar grootere
elegance, Het ornament ontwikkelt zich, het kapiteel
vertoont een meer verfijnd motief. En intusschen kan
men aan den buitenkant bewonderen de friezen met de
triglyphen en metopen, en de plastische kunstenaar heeft
er aan verbeeld de daden van de goddelijken, of de
processie hun ter eere, en op dit alles straalt, van blauwe
lucht, de onbewolkte zonneglorie, en de rivier ruischt of
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de zee jubelt, en de blijde vogel zingt z'n lied in altijd
groene boschjes, en de rozen bloeien, en het menschelijk
hart wordt Jong. Want het zijn de eeuwig jongen, de
nooit verouderenden, die het hart hier zal ontmoeten, het
zijn de Olympiers : Zeus, Apollo, Athene Parthenos, en
de zielen, die gestaard hebben in den afgrond van ellende
en van zonde, zij vergeten weer, omdat zij zijn genezen,
en zij zijn genezen door de kunst, haar poezie in marmer,
haar pazie in kleur en lijnen — en het is of nog Bens,
maar nu tot yolk, dat, als Odysseus, veel gezworven
heeft, Homeros weerkwam, Homeros met z'n Goden, en
men denkt dat de nymphen spelemeien aan de kust, en
dat dryaden toeven in heur boomen, en dat Pan in
rietfluit blaast aan zon-doorzeefden vloed.
Wat de Grieksche sculptuur betreft : zij is enkel denkbaar bij een yolk, dat, met den geest, het lichaam heeft
ontwikkeld, dat, in het worstelperk, aanschouwd heeft
het feilloos naakt der menschen, wier kamp Been ernst,
maar spel, viering van groote vreugde is. En ook hier
komt tot ons de sterke evenwichtigheid : niet een vorming,
die het zinlijke verwaarloost, maar een, die het doordringt van schoonheid, het door oefening tot middel
stempelt, waardoor de geest zich openbaart.
Elke opvoedkunde, die de gymnastiek in den ruimsten
zin des woords niet acht, vonnist dan ook steeds zich
zelve, en de jeugd van tegenwoordig heeft op eigen wijs
gevonden, wat in de scholen niet wordt toegelaten :
lichamelijke oefening. Als ik denk aan de leugen van
het Gymnasium, waar men de jonge menschen overkropt
met grammatika en themata, en waar men niet doet het
eene noodige : liefde kweeken tot het klassicisme (wie
neemt ooit weer een Grieksch boek in handen, als hij
in eind-examen heeft gedaan ?) en waar men, in in dor
philologisch bedrijf, niet beseft, dat het Helleensche leven
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volheid is, veelvormigheid, vruchtbaarmaking van elke
geestesgave, waar men vergeet, dat gymnasium wil zeggen : worstelperk of gymnastiekschool, en dus bij dat,
wat dezen naam beef t, ook lichamelijke vorming to verwachten is — als ik hieraan denk, dan begrijp ik zoo, hoe
de „humaniora" niet meer tellen bij de moderne menschen, en het is mij dan ten slotte bijzaak of men het
Grieksch behouden wil of niet behouden, want zal de
opvoeding in den geest van de klassieken een springbron
zijn van levend water, dan wordt er iets anders geeischt
dan een examenprogramma en een dressuur, dan moet
het onderricht ontwikkelen in den leerling wezenlijk de
„humaniora," het groot, volkomen menschelijke. En indien
dan deze „alzijdige opvoeding" gesteund wordt door een
meer redelijke samenleving, waar het specialiseeren niet
met opzet den mensch tot werktuig, tot stuk van een
machine maakt, dan is mogelijk in de toekomst een
veredeld ras, een ras van hen, die sterk zijn naar den
geest en krachtig naar het Iichaam, en het huwelijk zal
dan niet meer zijn een verder brengen, van geslachten
op geslachten, de erfenis der ouderlijke zwakten en der
ouderlijke zonden, maar zuivere mannen zullen hebben
schoone vrouwen en hun nakroost zal in schoonheid
bloeien, en, als in Hellas, zal dit wondervolle zich spiegelen in de kunst, Want dus is de Grieksche kunst,
idealiseerend, natuurlijk, als alle kunst steeds doet, maar
toch gegrond in een werkelijkheid, die den artist omringde
en bekoorde door haar volheerlijk wezen. En ik zie
voor mij de plastische gestalten, in brons of marmer, de
figuren, waarvan de Duitsche wijsgeer Hegel zegt, dat
het met haar is als in den Oberon van Wieland : Huon
blaast zijn horen, en alien, die den klank vernemen,
raken plotseling verstard, blijven in hun houding van
beweging staan, Zoo is het met die heerlijke scuipturen
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ook, en al is dieper de beeldhouwkunst der Christelijke
Gothiek, immers meer verinnigd, meer vergeestlijkt, toch
is bier een klare schoonheid, die bij het Grieksche landschap en bij het Grieksche voelen past. En ook kan men
zeggen, dat het pessimisme in deze kunst is overwonnen.
Want wie gemaakt heeft de stele van Hegeso, die heeft
gekend den dood, en de figuren van de friezen aan het
Parthenon zijn van wondervolle sterkte, en de Athena
Lemnia van Phidias toont genadevolle rust. En wie de
Niobide bootste, heeft zekerlijk doorvoeld de smart,
doch in haar vertolking is de vrede, en er is rust in het
hoofd van Hermes door Praxiteles, en in het meisjeskopje, dat to Munchen is, en in de Knidische Demeter
en in den satyr, van Praxiteles alweer, is de onverwelkbre
jeugd, en de Nike van Athene's tempel is beeld van.
overwinning. En de jongere sculptuur van Hellas is doorwaaid van gratie ; daar is het of de kunst'naar met de
schoonheid speelt, de logheid der materie overmag. Een
andere blijdschap is er niet. Er is geen blijdschap, dionysisch, apollinisch, vol passie en vol maat als bij dit gelukkig yolk, en wanneer, in Ibsens drama, Maximos, de
mysticus, Julianus profiteert een toekomst, waarin, na
het rijk der zinnen en na het rijk des geestes, komen
zal het derde rijk waarin en geest en zinnen leven, dan
zal dit derde rijk zijn tempel bouwen en z'n blankende
statuen, en de paianen varen naar de wolken, en de
menschen zullen schrijden zien de Goden, en zij zullen
zelven goden worden, als het staat in een Psalm, want
ten slotte is dit het (helleensche) Christendom : dat in de
waereld en in der menschen kinderen de Godheid wordt
gekendAlle kunst, die uit de schoonheidsvisioenen geboren is, beeldt niet enkel het leven en schept dus een
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waereld op zich zelf, zij dringt ook binnen in de waereld
van het praktische, het alledaagsche, vervult ze met haar
glans. Wat de mensch heeft tot z'n nut : z'n huis, z'n
kleed, z'n beker en z'n schotel, het wordt door haar
verheerlijkt en herboren. Zoo is het ook gebeurd in
Griekenland : van Achilles' schild spreekt reeds de oude
poezie, en ik kan niet zwijgen hier van die wonderteere
beeldjes van Tanagra, die men verkocht tot decoratie
van de Helleensche woning. „Wij zien voor ons al wat
beminnelijk is en lieftallig, jonge vrouwen achteloos als
neergegleden, bezig met het een of ander spel ; dan
rechtop staande, soms in verrukkelijk mijmerende houding. Een lichte strooien hoed, het opperste in kegelvorm,
maar zeer laag, versterkt slechts den indruk van het
jeugdige en weerlooze. De tunica glijdt van den blooten
schouder af, tenzij het gewaad in tal van plooien den
hals nauw omsluit. De hand rust in de zijde, straks houdt
zij een sluier vast of steunt zij op het bevalligst het
hoofd. De jonge vrouw leunt gaarne op den steen, waarop
zij is gezeten : aanstonds ligt zij in behagelijke houding
uitgestrekt. Gij kunt haar evenzeer ontmoeten gewikkeld
in haar kleed, dat alleen de punt van den voet zichtbaar iaat. Dan weder worden de voile lichaamsvormen
kwalijk verborgen onder het doorschijnend gewaad. Of
deze vormen wandelen of stilstaan, de deelen van het
lichaam zijn altijd in schoon evenwicht. Het is alles het
leven afgegluurd. Onnoodig to beschrijyen, wat ieder
heeft bewonderd," Zoo schetst Allard Pierson de figuren
van Tanagra, en voor ons, die ook de schoonheid zoeken
in het alledaagsche leven, gaat van haar een maning uit,
dat dit is de echte schoonheid, die het vuigaire overwint.
Het is niet genoeg, dat men z'n kathedralen heeft, waarin
het licht gedempt wordt door de bonte ruit en mijmert
over togen en om bogen ; het is iets, maar niet alles,
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als wij onze beevaart doen naar Rafaels Disputa, of als
de mis vult onze kerken, of als de Parsifal ons toovert
in den Graalburg, waar de duive neerstrijkt en het
Erlosung dem ErlOser door de gewelven zingt. Want de
kunst is steeds nog lets afzonderlijks, wanneer wij haar
niet verder eeren, iets van den feestdag, iets van 's levens
sabbat, maar, zooals men wel gezegd heeft van den wijsgeer, dat hem elke dag een sabbat is geworden, zoo
moet het ons ook wezen, als wij echt het artistieke
minnen, en dan is de schoonheid er in ons gebaar en in
ons woord, dan siert zij onzen disch en door onze tuinen
fonkelt zij.
En het oude Hellas, dat voortleeft nog in onze wetenschap, immers in onze wijsbegeerte, het oude Hellas,
welks speculatie mondde in het nog door ons beleden
Christendom, het schenke ons, uit z'n divienen droom,
de wij ding van de kunstenaarsziel, die, wat zij aanraakt
als eenmaal Midas, tot zuiver goud verkeert, en welks
symbool de Aphrodite is, geboren uit het schuim der
golven, of, wilt gib als bij Goethe, Galathea, en als Homunculus ze ziet, de zoeker, dan breekt hij stuk den glaswand van z'n fleschje, en hij wordt de ziel der dingen,
die ten hemel vaart in Helena.
Und wie um Platons Hallen,
Wenn durch der Haine Griin
Begruszt von Nachtigallen,
Der Stern der Liebe schien,
Wenn alle Liifte schliefen
Und sanft bewegt vom Schwan,
Cephisus durch Oliven
Und Myrtenstraiiche rann
So schOn ist 's noch hienieden,
Auch unser Herz erfuhr
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Das Leben and der Frieden
Der freundlichen Natur.
Noch blinkt des Himmels SchOne,
Noch mischen briiderlich
In unsern Herzens Tone
Des Fruhlings Laute sic'',
(HOLDERLIN),
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DE ANTIEKE PERSOONLIJKHEDEN.

n het mooie boek van WALTER SAVAGE LANDOR
Perikles and Aspasia komt de volgende
brief voor, dien de eerste aan de tweede
schrijft:
„Als ik overzie den gang van mijn leven, dan komt
„het mij het eene oogenblik voor, alsof wij gisteren
„elkander voor het eerst ontmoetten, het andere oogen„blik, alsof er eeuwen in zijn voorbijgegaan, want ik heb
„er in gekend het grootste deel van hen, die sinds den
„aanvang van de waereld, de lichten zijn geweest van
„het menschelijk geslacht, Damon riep mij weg van mijn
„muziek om te kijken naar Aristides, toen hij als balling
„ging, en mijn vader drukte mij de hand, waaraan ik hem
„hield en fluisterde m'in 't oor „Loop vlug, kijk goed
„daar zit Miltiades in de gevangenis". In mijn kindsheid
„nam Pindarus mij in z'n armen, toen hij bij ons thuis
„bracht het treurlied, dat hij voor de uitvaart van m'n
„vaders vader had gedicht in mijn jeugd bood ik de
„rechten der gastvrijheid aan Empedocles ; niet lang
„daama omhelsde ik Aeschylus, die op het punt stond
„Athene te verlaten, Met Sophokles heb ik gedispu„teerd over politiek en ethica ; ik heb geredeneerd, als
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„een onderzoeker paste, met Protagoras en Demokritos,
„met Anaxagoras en Meton.
„Herodotus heb ik afgeluisterd de belangwekkende
„geschiedenis, geleeraard in de rijkste en de meest vol„komen sprake ; een man die waard was te oogsten al
„de stemmen van gansch Griekenland, een man die waard
„was te ontgrendelen de tempels van Egypte en te ver„heerlijken Cyrus' krijgsmansdaan. En dan Thucidydes,
„die alleen op hem volgen kan, hoe kort geleden hoorde
„mijn Aspasia met mij den krachtigen lof van zijn ver„diende meesterschap. Alsof het feest des levens onvol„komen ware, en een groot sieraad noodig had, ten einde
„het te kronen, stelde Phidias voor ons, in goud en
„elpenbeen, de Schutsgodin des lands, en den Zeus van
„Homerus en van den Olympus.”
Inderdaad is hier de schoonste vrucht der Attische
cultuur : de veelzijdige persoonlijkheid, veelzijdig, omdat
zij is ontwikkeld in een sfeer van opperste beschaving.
Het is niet weinig vormend te ontmoeten dichters en
historici, tragici en philosophen ; en in de 5e eeuw voor
Christus, als de stadsgemeenschap reeds tot ontbinding
komt, wordt vrij het individueele, en als model is ons
voor oogen deze Perikles, demokraat, redenaar, politicus,
strateeg, artistiek versierder van het steeds schitterender
Athene. Als dus ontluikt de individualiteit, dan zal straks
de kunst portretten scheppen gelijk het beeld van Sophokles, herkomstig uit de 4e eeuw, waarin zich uitspreekt het persoonlijke, dat oudtijds opging in de alomvattende substantie. En dan wordt dit het einde van
deze grootsche evolutie, dat Alexander, verheerlijkt lang
daarna in middeneeuwsche sproken, dat deze zoon van
den reeds machtigen Philippus door z'n geniale ikheid
een nieuwe waereld worden doet. Hij is de jongeling, die
als jongeling sterft, en merkwaardig is de symboliek,
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die Hegel heeft gevonden . de historie van Hellas begint
met den jongeling Achilles en eindigt met den jongeling
Alexander, alsof de jonkheid heeft to sieren dit rijkbegaafde yolk, en het geregeerd wordt door de blijde trotsche
jeugd. In Alexander komt ons tegemoet het eminentpersoonlijke ; deze grootste held der oude waereld, de
overwinnaar in den slag bij Chaeronea, bij den Granicus
en bij Gaugamela, deze triomphator, die Susa cijnsbaar
maakt en Babel en Persepolis, die doordringt tot den
Oosterschen Hydaspes, deze militair is de discipel van
Aristoteles en hij mijmert over de problemen, die eens
Plato's hart beroerden. En als hij in Egypte sticht de
stad, geheeten naar zijn naam, dan zal die stad de
kweekplaats worden van die komende beschaving, die
nog Grieksch is en toch niet meer zuiver Grieksch, en
waarin de menschheid vinden zal hetgeen haar troost
geeft reeds bijna twintig eeuwen lang.
Zoo is Alexander de Groote een begin en een einde,
en hij is het door z'n machtige, schier bovenmenschelijke
persoonlijkheid.

ROME,

ier is een yolk van groote nuchterheid, zonder
mythen schier, en zonder speculatie, want
wat het straks in deze richting Levert : de
pazie en de wijsbegeerte van de latere
Romeinen, zij zijn onder invloed van de Grieken opgebloeid, Aan de Hellenen verwant, met hen uit een oorspronkelijk gebied afkomstig, hebben zij niet kunnen
maken een aesthetische cultuur, en, ofschoon van eenzelfde ras als de Hindoes, ontging hun ten slotte alle
mystiek, alle innigheid ; wat zij gewrocht hebben, wat
zij hebben neergelegd in de geschiedenis is iets anders,
is een element van proza, is een ferment van politieke daad.
Over de waereld zijn hun legioenen uitgetrokken en
hun banieren hebben gewapperd aan Rijn en aan Donau
en meer dan van Parijs geldt van de Tiberstad wat
Victor Hugo op de eerste zingt :
Dans sa fournaise pele-mele
Ii fond, transforme et renouvelle
Cette science universelle,
Qu'il emprunte a tous les humains ,
Puis ii rejette aux peuples blémes
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Leurs spectres et leurs diadêmes
Leurs prejuges et leurs systemes,
Tous tordus par ses fortes mains.
Bij alle volken komt een historische periode, waarin,
uit oorspronkelijken chaos, oorspronkelijke onontwikkeldheid, de staat orde schept, en eerst dan wordt uit den
greep der staatsregeering vrij de persoonlijkheid. Zoo is
het gebeurd in de absolute monarchiegn van het Westen,
in de rijken van Karel V, Frans I en Lodewijk XIV in
veel later eeuwen. Maar dat in een groote Republiek
het menschelijk subject z'n wezen weet, dat zij hem
wordt de goddelijke bij uitstek, dat is nergens in Europa
z•56 vertoond als onder het Romeinsch imperium *),
Eerbied voor den Staat vindt men ook in Hellas ; maar
hier is het gemeenebest beperkt, een enkele stad, en die
in haar wonen voelen zich met haar in eenheid, zijn uit
haar geboren, zijn haar eigen kinderen, Eerst naderhand
komt op de tegenstelling ; het subject doet zich gelden,
wij herinneren aan de Sophistiek en aan Euripides ; de
persoonlijkheid van Alexander doet de oude objectiviteit to niet. Anders in Italig : door het feit, dat bier de
eenheid is gevestigd op overwinningen na overwinningen
van een enkele stad (Rome, zegt Cicero, is een staat
die uit het samenkomen veler volken is geworden) heeft
zij naar haar oorsprong het karakter van iets opgelegds,
iets afgedwongens, en, behalve oorlog, woedt bier heftig
steeds de strijd der klassen ; men denke aan Plebeiers
en Patriciers, en aan Populares tegenover Optimates en
Nobilitas.
Uitgangspunt der staatsontwikkeling is op den Palatijnschen berg het vlek der Ramnes : Roma, dat zich allereerst
*) imperium = gezag.
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verbreedde tot het gebied der Septimontium of der Zeven
Heuvelen en dan door een verbond zich voegde bij de
Titi&s, een oud-Sabijnschen stam. Daarna treden toe
de Luceres, en dus is de civitas romana of Romeinsche
staat gesticht. Geleidelijk wordt nu het pomcerium of de
stadsgrens uitgelegd, en de sage weet te melden, dat
Tullus Hostilius Alba Longa verwoestte en hare burgers
overbracht naar den Mons Caelius. Ancus Martius verwijdt z'n heerschappij tot aan den Tibermond, en Tarquinius Superbus verovert dan het landschap der Latijnen.
In het z.g.n. Latijnsch verbond is de hegemonie aan
Rome, en in den loop der eeuwen wordt, door den strijd
met de Samnieten, dit yolk tot socil of bondgenooten en
met hen de Etrusken en de Umbriers. Dan worden overwonnen Tarente en Beneden- en Midden-Italie, terwfil
in de Punische oorlogen en in den Macedonischen zich de
Romeinsche macht verbreedt naar Afrika en Griekenland.
Maar de feiten der historie zijn te wel bekend om ze
op den voet te volgen ; genoeg om te doen zien, hoe
deze Republiek — want dit werd zij immers na den val
der koningen — zich door oorlogsmacht vergroot en
handhaaft, en dit vooronderstelt het menigvuldig offer
van den kant van het subject,
In het centrum van het algemeen bewustzijn treedt
dan ook de Staatsidee, maar men ondervindt haar niet
in zoo volkomen harmonie met eigen zijn als dit gebeurt
in Hellas, met name in Athene. In Athene is het politiek
verloop rustiger, vergt niet telkens strijd tot winst van
land; in Rome voeren de regeerenden het yolk ten oorlog,
en dus is de Fortuna Publica, het gemeenschappelijk
welzijn, het bij uitstek goddelijke, dat echter vele offers
vergt. Over de Romeinsche cultuur ligt dan ook een tint
van harden, grauwen ernst ; deze menschen zijn nuchter,
koel, als het zijn moet fanatiek, maar het is het fanatisme
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van het eene, van den staat der heerschers, die heeft
to overwinnen. En hun godsdienst legt ervan getuigenis af,
dat de Staat in alien leeft. Wat in het Oosten voorkomt
dat in den monarch de Idee des Rijks vergoddelijkt
wordt, toont zich ook bier, en het zijn de historische
gebeurtenissen, die er op den duur toe brengen. Het is
de consequentie van een ontwikkeling, die in de rede
ligt, Reeds speelt in den oud-romeinschen godsdienst
een rol Jupiter (Zeus Pater), ook komen voor Vesta
(Hestia) en Juno (Diana) ; Silvanus is een boschgod,
Faunus een god van herdersleven en akkerbouw, Saturnus is god van het zaaien, Vulcanus die van het vuur,
Consus en Ops zijn verzorgers van den oogst. Liber is
een landbouwgod en Ceres de godin van het groeien en
Matur Matuta de helpster bij geboorte. Dan zijn er Genii,
die de mannen beschermen en Juniores, die waken over
het leven van de vrouw ; Manes zijn de schimmen, die
men eert en Lemuren de spoken, die de menschen verontrusten, De Penates en Lares behooren tot den kring
van Vesta, wier tempel de haard is der Romeinsche
gemeenschap, aan wie zes jonge meisjes zijn toegevoegd,
die haar vuur brandend houden en die tot strenge kuischheid zijn verplicht ; de Penates beschutten de huiselijke
welvaart en de Lar familiaris is de goede geest van de
famine. Dan is er Janus die opent, hoeder van poorten
en van wegen, een astrale God (hij is een ster in het
Schip Argo) met welks opkomst het jaar aanvangt, maar
het allergewichtigst is het drietal Jupiter, Mars, Quirinus,
de eerste een landbouw- en regengod, die met z'n bliksem treft ; de tweede krijgsgod en, als vader van Romulus
en Remus, de stamvader van het yolk, de derde verliest
dan echter spoedig z'n bizondere beteekenis. Maar meer
woog den Romeinen de praxis dan de theorie, de dogmatiek ; men moet precies volbrengen de eischen van
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den ritus ; godsdienst is iets nuttigs, omdat men zich door
hem de hulp der goden wint.
Hiertoe zijn de priesters aangewezen ; zij zijn er
in soorten, zij zijn ook waarzeggers, die de vlucht der
vogels nagaan en der dieren ingewand ; zij zijn vooral
offeraars, en, omdat zij door den staat bezoldigd worden,
verhindert dit hun opperheerschappij : den staat blijft het
gezag. Straks, als door de overwinning het rijk zich uitbreidt, neemt toe de Jupiter-vereering ; als beschermer
van het Latijnsche verbond heet hij Latiaris : naast hem
gunt Diana haar bescherming, maar Jupiter staat zeker
bovenaan. Meer en meer ontvouwt zich zijne macht :
hij wordt de Jupiter Optimus Maximus, gehuldigd in
een schitterenden tempel met Juno en Minerva samen.
Maar ook andere, vreemde goden doen hun intocht :
Latona, Libera, Mercurius, de Bona Dea, die alleen door
vrouwen werd gehuldigd, totdat, in 217, onder pressie van
den tweeden oorlog met Carthago, het systeem der twaalf
goden in den romeinschen staat wordt ingevoerd. Intusschen is er ook de Salus of Fortuna Publica, en zij
verklaart ons, wat de godsdienst der Romeinen eigenlijk
beteekent ; zijn zin is de vereering van den staat, wat
reeds uitkomt in het op den voorgrond raken van Jupiter Optimus Maximus, want in hem toch is belichaamd
het politiek gezag. Wat in Rome, na of trek van de oude
en verouderde traditie, leeft, dat is onder een of anderen
naam de Staat als God, en daar de Staat veelvormig is,
veelledig is, legt zich dit goddelijke dan uit elkander tot
een aantal goden. Maar mogen wij wel Goden noemen,
wat niet anders dan abstracta zijn ? Dit nuchter phantasieloos yolk heeft alles, wat maar meetelt in den Staat
en in z'n orde, verzelfstandigd, niet tot levende personen,
tot plastische figuren van individueele waarde, maar tot
bloedlooze begrippen, allegorien nauwelijks, want meer
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dan namen zijn het niet. Virtus, Concordia, Pietas,
Aequitas — dat kan er nog mee door, maar wat er
van te zeggen, als een God Duit heet (Aesculanus) en
een ander Zilverling (Argentinius) of als gezegd wordt
dat Bubona voor de runderen zorgt en Epona voor de
paarden en Mellonia voor de bijen, en dat een heir van
wezens te pas komt bij het groeien van het koren, want
Sterculinius bemest den akker, Reparator ploegt, Insitor
zaait, Occator egt, en zoo kunnen wij verder gaan : Varro
geeft er van een heele reeks. Ten slotte zijn zij anders
niet dan verbizonderingen van het Eene, dat de Staat
is in al z'n werkzaamheid en in al z'n doelen ; terwijl men
elders pantheistisch denkt en zich voelt opgenomen in
de goddelijke natuur, is hier het eigenaardig pantheisme
van de goddelijke Republiek. En als dan, door de macht
van de omstandigheden, de veelhoofdige regeeringsvorm
plaats maakt voor de monarchale, dan is het zeker niet
verwonderlijk, dat nu de Keizer, als verpersoonlijkend
de Staatsidee, meer en meer vergoddelijkt wordt. Reeds
bij zijn leven werd Caesar hoog vereerd en na zijn dood
onder de goden opgenomen. Straks heet de Keizer eeuwig
en vol van majesteit ; men omringt zijn hoofd met stralenkrans en offert aan zijn beelden, Nero noemt men Zeus,
bevrijder, ja heiland aller waerelden.

Is het verwonderlijk, dat in zulk een beschaving de
klassieke bodem is te zoeken van het Recht ?
Want Recht en Staat behooren bij elkander; in het Recht
komt uit de menschelijke vrijheid, die den burger onaantastbaar maakt naar z'n persoon en z'n eigendom, en de
Staat is die vorm van samenleving, waarin het recht niet
enkel geldt, maar ook door allen als het rechte wordt ge-
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voeld. En dus ligt het voor de hand dat een geweldige ontwikkeling der Staatsidee beteekent een evolutie van het
recht en z'n bepalingen, En een nuchter, prozaisch yolk
als dat van Rome, was er bij uitstek toe geschikt zich
aan de definikering, die in dit yak te pas komt, met
talent te wij den, Het is niet toevallig, dat onze knapste
advocaten Joden zijn en dat de Romeinsche waereld de
bakermat moest worden van de wetenschap en de praktijk des Rechts. Want zoowel het yolk dat uit Palaestina
komt als dat der Zeven Heuvelen munt uit door verstandigheid, en die is het belangrijkste vereischte voor
de studie der juridische problemen, Zoek bij den Israeller
geen fabelen of geen mythen als bij den IndiEr, verwacht
niet van Romeinen dat zij, als Hellenen, zullen maken
wondre poêzie en glanzende plastiek, Maar in de scholen
van de Rabbis disputeert men over al of niet geoorloofd,
en in de praxis van het le ven wordt te Rome allengs
dat recht geboren, dat veelszins nog vigeert en dat in
al z'n dorheid geniaal is met in scherpzinnige formulen
en in verstandige begrippen, Vooral in de Keizerseeuw
ontwikkelt zich het private recht, en de Romein is de
ontdekker van de kategorieen van den juridischen persoon,
die zich waar maakt in z'n eigendom en die zich gelden
doet, ook na in leven, in het testament, waarin wij zien,
hoe uit de substantialiteit van de familie, het individueele
opbloeit en in den laatsten wil blijft heerschen. Zoo is
het corpus juris, waarin zijn bij elkaar gebracht de
institutien en de pandekten, de codex en novellen,
gansch het recht van Keizer Justinianus, in zijn soort
een grootsche schepping, maar het doet ons tevens zien
de spanning, die tusschen enkling en gemeenschap in
elke rijpere cultuur moet zichtbaar worden, doch het
meest in dit antieke Rome, omdat daar van huis uit de
Staat zoo oppermachtig is,
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Let toch op deze tegenstelling: de Keizer een God,
en, volgens het Romeinsche recht, ieder burger vrij, en
straks, door Caracalla, het burgerrecht verleend aan alle
ingezetenen van het reusachtig rijksgebied van Rome.
Kautsky, in z'n Ursprung des Christentums, heeft ons
laten zien, hoe zich met het latifundienkapitaal de armoe
heeft ontwikkeld, hoe er in naam vrijen zijn, maar zij
zijn in wezen proletari&s, en dit geldt niet slechts van
hen, die officieel zijn los gelaten uit de slavernij, maar
ook van de coloni, die aan hoorigen der middeneeuwen
denken doen. Zoo toont het latere Rome ons een innerlijke breuke, en als, onder Griekschen invloed, de philosophie opkomt en de letterkundige en andere kunst,
verraden zij er evenzeer de sporen van als de drang
naar verlossing, die zoekt naar nieuwe culten.
Cato de jongere, Cato van Utica, die in het jaar 46,
als hij verneemt van Caesars overwinning, zich zelf den
dood toebrengt, is het symbool van den antieken zin,
die liever sterft dan ondergaat in wat hij acht verwarring, decadence : den triumf van het nieuwe, dat individualistisch, subjectivistisch is. Maar dit nieuwe komt en
moet komen als consequentie van het maatschappelijk
gebeuren, en ook omdat het, als wij zagen, in den milltaken staat was aangelegd. Maar dan beteekent dit
meteen de ondergang van de religie : als de Respublica
op haren grondslag wankelt, wordt ook het religieus
verband geschokt, want religie is in Rome vereering van
den Staat.
En dan is het allereerst de philosophie, en wel de jongere Grieksche philosophie, die hiervan in de centra
van cultuur getuigt. Toen wij over de Grieken handelden,
hebben wij het laatst gesproken over Aristoteles,
Op hem is gevolgd de Stoa, en Epikurus, het Skepticisme ; straks herleven, na Philo to Alexandria en de
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Gnosis, Pythagoras en Plato in mystische gestalten en
zij alien doen hun invloed gelden in het jongere Romeinsche
rijk : dit yolk, dat zelf niet scheppen kan wijsgeerige
systemen, ontleent wat aan z'n voelen, aan z'n oekonomisch-politieke werkelijkheid betaamt : een element van
subjectiviteit, dat uit elkander drijft z'n harmonie met de
substantie. Reeds de oudere Stoa, die de redeleer van
Aristoteles verder had ontwikkeld, zocht naar een kriterium der waarheid, daarmede te kennen gevende dat
de bevestiging van wat ooit gelden zou, moest stammen
uit het Zell. Niettemin dacht zij den logos, het denken
in ons, in samenhang met het Lot of de Gedachte, de
volstrekte Rede, het principe, dat zich dan splitst in een
moment van lijden en een moment van werkzaamheid
of, kan men zeggen, van materie en van vorm. De vorm
komt het dichtst nabij het vuur, maar hij is onzienlijker,
hij is het Begrip dat alles ondervangt en in eenheid
saam doet stemmen. Te leven in de harmonie des Als,
rustig te zijn in wisseling en moeite, onafhankelijk te worden van het natuurlijke, apathie d. i, onbewogenheid van
ziel zich te verwerven als z'n hoogst bezit, dit is der
wijzen taak. Menschen als Epiktetus (100 n. Chr.), Marcus
Aurelius (de keizer) zijn de vertegenwoordigers van dit
nobel Stoicisme in de Romeinsche waereld, waarin dan
echter ook dezelfde school een slechten roep erlangde
door de aanstellerigheid en ijdelheid, die aan sommige
van haar discipelen eigen was.
Maar indien zij echt is, is zij dan niet groot, is zij dan
niet de houding tegenover lot en waereld, die ons modernen past ? Wij kennen, wij belijden de wetten van
het Al, de absolute orde. Van den God, lien de wetenschap ons heeft ontsluierd, geldt inderdaad het woord,
dat Been muschke ter aarde valt zonder Zijnen wil.
Er is niets dat ontkomt aan het verband der Redelijkheid,
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of, zoo zeggen wij liever, het is mee die Rede zelve. En
nu begrijpen we dat het niet anders kan of de Natuur,
waarin die Rede zich nog niet bewust is geworden, toont
haar ondoordachtheid en doet daardoor haar eigen werk
te niet. Wat zij moeizaam heeft gebouwd, dat sloopt zij
weer: als geboren is het kind, sterft het, en misschien de
moeder mede, en het land, waar volken wonen, teistert
zij door stroom of wind of zij dompelt door een banjer een
rijk gebied in zee, Maar de mensch beseft het en blijft
er rustig onder : in de stilte van zijn ziel is het diep
verstaan der dingen, en, als ook hem het leven niet gespaard heeft en hem misschien wel naakt heeft uitgeschud, dan hult hij zich ten slotte in den mantel van
z'n fierheid, want de God in hem is meer en grooter
dan de God, die zoekt en worstelt in de onbewuste
dingen, en in z'n hart is vrede, ook als al heerlijkheid
bezwijken mocht. Zou in zulk een voelen niet het geheimnis zijn te vinden van de koninklijke rust, die gebreid
is over de gelaten van die geweldige persoonlijkheden,
die men soms aanschouwt in borstbeeld op antieke
munten, menschen die, om met Horatius te spreken,
in slechten tijd hun evenwicht bewaren en in betere
dagen zich niet aan zinnenroes te buiten gaan ?
Er is een godsdienst in het Christelijk Europa, die zeker
religieuse schoonheid kweekt, die den mensch tot 'sVaders
kind maakt en, dit zeggend, uitdrukt het allerteerst gevoelen. Maar nu dreigt de kans, dat die mensch vergeet,
hoe hij toch ook is „seines Gliickes eigner Schmied,"
hoe het Goddelijke in hem is en op zijn daden rekent.
En als geen daden jets vermogen, dan op zijn verzoendheid met den dood of met het leven, dan nog op z'n
sterkte ; en ook het Christendom, zoo verwant met de
Stoa, heeft het dus verstaan : in ons woont de Christus,
die de waereld, die alle eindigheden overwinnen moet.
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Een andere philosophie, Grieksch van oorsprong, maar
die in Rome heeft gebloeid, is die van Epikurus, en als
die naam gehoord wordt, denkt men licht aan een, die
niets de moeite waard acht dan zinnelijk genot.
Maar de Epikureesche wijsheid is toch wel iets anders.
„De beschouwing die niet doolt," zoo zegt zij, „iciest
„onder alle neigingen diegene, die aan het lichaam leed
„bespaart, de onwankelbare rust der ziel kan dienen. De
„nuchtere rede drijft weg den storm der ziel; en tot philoso„pheeren is de jongeling niet onrijp, de oude man niet
„overrijp. De philosophie verbant de vreeze voor den dood
„en voor de toekomst, 't verlangen naar onsterflijkheid en
„alle soort van waan.” Niet het zingenot dus, maar den
vrede, zoo goed als door de Stoa, gewild door Epicurus,
't Antiek karakter dat begeert het evenwicht, verloochent
zich ook hier niet, en dat deze leer en die der Stoa in
Rome zijn ontvangen en veelvuldiglijk beleden, het is
begrijpelijk uit den staat van de gemeenschap : alles
dreef het individu in eigen zelf, hier alleen was het
middenpunt, dat men daarbuiten niet meer vinden kon,
In z'n Marius the Epicurean, dat boek dat gij moet
lezen, dat zoo rijp is van waereld- en van menschenkennis,
toont ons Walter Pater een jongen man, die als Epikurieer
alles wil genieten en dan van zelf tot de Stoa komt,
omdat zij leert de vrijheid, en deze is de eerste grondslag, waarop men z'n genieten bouwen kan, En omdat
hetleven veelzijdig is en, al het menschelijke mee to
voelen, zeggen wil: verruiming van ons enge Zelf tot een
aanleg, die vat 't veelsoortigste genot, zoo denkt hij zich in
allerlei culturen in, en hij komt tot het Christendom,
omdat dit hem ontsluit de diepste sentimenten, Zoo is
de leer van Epikurus wel wat anders dan onkundige
menschen wanen ; zij heeft haar ernst bij haar vertoon
van speelschheid, zij is ook iets in het geheel van onze
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waereldvisie, want er is niemand in de waereld of hij
zoekt naar het geluk.
Zeker, Indiö is pessimistisch en het Evangelie der Middeneeuwers heeft het accent er op gelegd, dat men zijn
ziel verliezen zou en zijn Zell verloochenen, maar het
was dan toch om eindelijk in dieperen zin z'n Zell terug
te vinden, en het Nirwana der Boeddhisten is, op eigen
wijs, een zaligheid. Zaligheid zocht men hier of in een
andere waereld, en het frui Deo, het God-genieten der
Christelijke mystiek, is het er ten slotte om te doen, dat
ons hart ervare de meest volkomen heerlijkheid, de met
het Al verzoende rust. En heeft Goethe geleerd, dat
genieten gemeen maakt, hij heeft dit dan bedoeld van
vulgaire zinnestreeling, maar, kunstenaar die hij was,
renaissance-mensch, wist hij wat het zeggen wilde mee
te voelen het groot en goddelijk gebeuren, en hij had
in oogen ontsloten, en z'n ooren, en door de vensters
van zijn ziel scheen het bonte, rijke waereldlicht.
Het is niet slecht, als wij zoeken in hoogeren zin dus
het genot, als wij het geluk willen, mits dit niet zij voor
ons alleen, mits dit zij voor allen. En is in deze tragische
schepping, waardoor, om met Heine te spreken, een
scheur gaat en die scheur loopt midden door des dichters
hart, en is in deze waereld het geluk anders dan dat
waarvan de kinderen droomen, en is het er niet een uit
een verloren sprokeniand, een paradijs — het is meer,
het is dieper, het is inniger en sterker : het leven van een
rijp geworden mensch is als een muziekstuk, waarin zijn
de dissonanten maar zij worden opgelost in hoogere
eenheid, en wij zouden niet wenschen de vulgaire
deuntjes, waarin alles vlot en alles zoo maar mooi
is , ons is liever een ingewikkeld spel van strijd en
overwinning, een Tod en een Verklarung, en dus is
ook het wezenlijke leven, de zaligheid, de vreugde en
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de rust : uit vreugde en uit smart een ongestoord geluk.
Ook het Skepticisme der antieke cultuur heeft een
onvergankelijke waarde. Pyrrho, een leerling uit de school
van Sokrates, is er de stichter van. Tijdens Cicero bloeit
het op in Aenesidemus en bereikt z'n hoogste punt in
Sextus Empiricus, een arts der tweede eeuw.
Achtereenvolgens wordt door de Skepsis de betrouwbaarheid der zinlijke waarneming en die van het denken
geloochend : wat de een koud noemt, noemt de ander
warm, en wat is het dan eigenlijk ? eveneens wanneer
men let op de verschillende stelsels der wijsgeeren, wanhoopt men eraan de waarheid ooit te vinden en men
trekt zich terug in zich zelf, in z'n subjectieve eenzaamheid.
Nu vind ik hierin alvast zeer diep het besef dat de
zinlijke waarneming niet te overschatten is. En dan het
besef dat de systemen elk op zich zelf onhoudbaar en
betrekkelijk toch ook weer houdbaar zijn : in een boek
als dit tracht ik u te doen gevoelen hoe het pessimisme
relatief gelijk heeft en het optimisme, de eenheidsleer
en de veelheidsleer, zoodat dit en dat wel medetelt, maar
niet de voile waarheid bergt. Voor verstandsmenschen,
geborneerde, immers eenzijdige menschen, is dit natuurlijk
dan een gruwel, want zij vinden als men geen partij
kiest, dan brengt men in de war, en daarvoor zijn zij bang.
Toch is de verwarring wel eens een heerlijk ding, en
het wordt pas goed met de meesten, als zij hardhandig
gerukt worden uit hun dogmatische sluimering, en dit
doet het scepticisme, vooral het antieke scepticisme met
zijn z.g.n. tropen of zijn wendingen tegen allerlei verstandige bekrompenheden.
Maar koninklijk is het dat dit antiek scepticisme den
mensch niet ontrooft zijn zelfvertrouwen, hem veeleer
aan zich zelf teruggeeft, terwiji de moderne twijfel hem
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aan zich zelf afhandig maakt : dan gelooft men aan den
buitenkant der waereld, aan de stoffelijkheid en hare
phaenomenen, en men gelooft niet aan z'n ik, ook al
verheerlijkt men dit tot een snort van God, gelijk dat
gebeurt in een sonnet van Kloos,
Dit is niet echt gemeend ; inderdaad heeft men niet
wat de Klassieken kenmerkt ; men wordt geimponeerd
door de zinnedingen, en, in het diepst van z'n ziel, betwijfelt men, of het ik wel wat is en wel wat kan, dan
of het ook misschien is een ledig, een spiegeling van
stoffelijke, lichamelijke werkelijkheden, En zoo komt het
ook, dat de antieke skepsis helden kweekt, al zijn het
dan ook helden in lijdelijken zin, menschen die verdragen en die dulden, terwiji het skepticisme der Modernen
heenvoert tot neurasthenie en waanzin, tenzij de arme
zoeker door een dieper weten nog tijdig wordt gered,
En dit dieper weten, het is, als voor de oude waereld,
uit de wanhoop aan alle aardsche eindigheid, de ontdekking van het Wezen in eigen dieper zelf ; en zooals
dan, in de speculatie van het Hellenisme, in Philo en de
Gnosis, aanbreekt het betrekkelijk nieuwe, dat ook is in
het Christendom, als dan gebeurd is, wat men leest in
Faust :
Weh! Weh!
Du hast sie zerstOrt
Die schOne Welt ...
Machtiger
Der Erdensane,
Prachtiger
Baue sie wieder.
In deinem Busen bane sie auf
als daarbinnen is gesticht een rijk, welks fudamenten
reeds gelegd zijn door de Stoa met haar onbewogen
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kalmte, dan beseft men, dat wat binnen is ook buiten
is en dat het Absolute is de Geest, het god'lijk Denken
en het god'lijk Willen tevens, en Dat is in ons, Dat
zijn wij zelve mede : in Hem leven wij, bewegen wij en
zijn wij, dit is onze adel, en in dit weten is het ware
Christendom met z'n vreugde der verlosten, omdat de
Heer hen heeft gered.
En dan moet in dit verband herinnerd worden de met
het Christendom verwante Diatribe of prediking, waarin
men den idealen wijze in den trant van Diogenes, die
immers in een ton gewoond zal hebben, den hoorders
voor den geest brengt, en waarin men met korte, kernachtige spreuken, de menschen weet te trekken en te
treffen, De zin ervan is, dat de ziel den rijkdom en den
roem der aarde niet behoeft, dat, zooals de Kynische
wijzen het realiseeren in hun optreden, armoede, nonchalance voor uitwendige beschaving het allerbeste is ; sterk
wordt in de leekenprediking der straatphilosophen de
romeinsche maatschappij gevonnisd : er zijn onnatuurlijke zonden, er zijn uitersten van rijkdom en van armoe
en er is geen middenstand ; Rome wemelt van nietsdoeners en onder het despotisme bloeit op een slaafsche
zin, terwijl de weelde in de kringen der gefortuneerden
ongelooflijk is. Een en ander doet de echte Cynicus
verstaan : „hij moet zich bewust zijn, dat hij een bode
„is door Zeus gezonden om hen over goed en slecht te
„onderrichten, hun te toonen dat zij dwalen en dat zij
„het wezen van het goede en het kwade claar zoeken,
„waar het niet is, en niet merken waar het wezenlijke
„is ; en als een spion na te vorschen wat van de men„schen deugt en wat van hen niet deugt. Hij moet als
„op een tragisch tooneel stappen en met Sokrates uit„roepen : Wee gij menschen ! Wat bedoelt gij, wat doet
„gij, gij ellendigen ! Als blinden wordt gij hier en Binds
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„gedreven. Den rechten weg hebt gij verlaten en gaat
„een anderen, zoekt tevredenheid en vreugd, waar zij
„niet zijn... Zie naar mij, ik ben zonder dak en vader„land, zonder bezittingen en bedienden. 1k slaap zoo
„maar op den grond, Ili heb geen vrouw, geen kind en
„geen paleis, ik heb slechts aarde, hemel en een kalen
„mantel. En wat ontbreekt mij? Ben ik niet vroolijk, ben
„ik niet zorgeloos, ben ik niet vrij ? Wanneer heb ik
„God of mensch berispt ? Wanneer iemand iets verweten?
„Heeft mij een van U verdrietig gezien ? Hoe kom ik
„tegemoet hen, die gij vreest en die gij bewondert ? Wie
„meent niet, als hij mij ziet, z'n koning en z'n heer to
„zien ? — Dit zijn de woorden, het karakter en de hou„ding van den echten Cynicus, Het uiterlijk gebaar doet
„nets ter zake. Daarom, onderzoek u zelf of gij de kracht
„bezit tot deze roeping en of God U er toe spoort.” Zoo
oordeelt Epiktetus, en hij is het in dit opzicht eens met
Seneca, dat hij de wijsheid bij uitstek praktisch opvat,
en met hem had kunnen zeggen : a leert ons doen, niet
praten. Seneca beseft de zwakheid van de menschelijke
natuur, hij is niet zoo hard dus ook als de Stoa van een
oudere generatie, hij gewaagt het eerst van een erfzonde,
waaraan wij alien deel hebben ; diep is hij overtuigd van
de ellende in de waereld en vindt, dat met den dood de
geboortedag des waren levens aanbreekt, omdat dan
eerst komt de eeuwige gelukzaligheid — en dus is het
niet vreemd dat men verwantschap heeft gezien tusschen
Seneca en het oorspronkelijk Christendom en er van
gefabeld heeft dat deze wijze bekeerd zou zijn door
Paulus, aan wiens ideeen veel in z'n bespiegeling herinnert,
Voor ons is echter de verhouding deze: in Seneca en
in het Christendom en in de Skepsis, ja, in al het denken
van de eerste eeuw en later, komt uit hetzelfde : een
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sterk gevoel, dat aan den mensch het uiterlijke zijn ontzinkt en hij zijn troost moet zoeken in in waarachtig
innerlijk, En ook de letterkunde der Romeinen spiegelt
deze worsteling van het subject om dat substantieele, dat
hem ontgaan is, nu de maatschappij versplinterd werd
door oekonomische en politieke krises. Allereerst herinner ik aan de Satire: Juvenalis, Persius, vOOr hen reeds
Horatius, dan, in in Gastmaal van Trimalchio Petronius,
geven ons een scherp geteekend beeld van de decadence
in dien tijd. Juvenalis is de man wien het godsdienstig
geloof is ontgaan, pessimist, realist als hij de zeden van
z'n natie teekent. En die zijn wel verdorven als men let
op de Satire, waarin hij ons laat zien hoe de Romeinsche
dames zijn. Petronius schetst ons in in Coena Trimalchionis een gastmaal in het huis van een Romeinschen
parvenu, waarbij de meest onbegrensde weelde heerscht
en de manieren zich kenmerken door gebrek aaa hoogere
beschaving. „Door een menigte slaven werd een volledig
„gebraden kalf binnengebracht met een helm op, in een
„zilveren schotel, Ajax kwam achteraan en hieuw met
„uitgetrokken zwaard, alsof hij woedend was, er op los,
„sloeg het in stukken en deelde op deze wijze het ge„heele kalf uit. Maar het was ons niet lang geoorloofd
„deze fijne kunststukjes te bewonderen, want plotseling
„begon de zoldering te kraken, zoodat de heele eetzaal
„ervan dreunde. Zeer verschrikt richtte ik mij overeind,
„bezorgd, dat een of ander koordedanser naar beneden
„zou korner' , en niet minder richtten de andere gasten
„met verbazing hunne hoofden omhoog, en verwachtten
„dat er iets nieuws van den hemel verkondigd worden
„zou, Op eens ging de zoldering uit elkander en een
„geweldigen hoepel werd naar beneden gelaten, als van
„een groot wijnvat, aan welks ronding gouden kransen
„en zalffleschjes van albast hingen. Aangespoord deze
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„geschenken te nemen, zag ik naar de tafel. Daar stond
„weer een plank met koeken als neergetooverd, in het
„midden een gebakken priapus, die, op zijn gewone manier,
„in zijn tamelijk wijden schoot, allerlei vruchten droeg.
„Begeerig strekten wij de handen er naar uit, en plotse„ling werden wij opnieuw verrukt ; want alle koeken,
„alle vruchten, wanneer men ze slechts eventjes bewoog,
„stortten uit een geur van balsem, zoo sterk, dat het
„ons eindelijk te erg werd en te hevig.”
Ziedaar de amusementen van den Romeinschen keizerstijd, want Petronius is een vriend van Nero, zooals Juvenalis onder Domitianus in dienst is van den vorst, en
Persius tot 62 heeft geleefd,
Horatius is van wat ouderen datum, maar ook in zijn
satiren is reeds duidelijk hoe de decadence der beschaving toeneemt ; dus straft hij of de jacht op erfenissen, en
het snoeven van de rijkgeworden burgers, en verheerlijkt
ook de genoegens van het buitenleven tegenover de
verfijning van het Rome, dat op genieten is belust. En
terwig in mannen als Ovidius een frivole toon gehoord
wordt, vooral in in gedichten, die van de lief de zingen,
zoekt de jongere Martialis bij voorkeur in zijn epigrammen naar het prikkelende en geeft ons dus opnieuw een
beeld van de onzuivere cultuur, die dan in Rome
heerscht.
Opmerkelijk is het, hoe de erotiek verschillend wordt
behandeld in verschillende perioden der geschiedenis :
voor deze laat-romeinsche dichters is zij sterk vermengd
met ontucht ; voor de school van Anakreon en Sappho
bleek zij een luchtig spel ; Euripides toont ons de tragiek
er van, en dat doet hij als hij ons Hippolytus laat zien
en de driften van Medea ; slechts bij Plato voelen wij,
dat er iets hoogers leeft in de harten, die beminnen ; bij
hem toch wordt de lief de een opgang in de Eeuwigheid,
15
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En de Middeneeuwer Dante zal z'n Beatrice, als zij
is gestorven, glorifieeren tot de goddelijke genade, die
den verdoolden zondaar redt, en Gretchen zal Faust,
bij Goethe, in z'n leven richten, tot hij komt waar verzinlijkt is de souvereine liefde in Maria, de Mater Gloriosa.
En men voelt het, dat ook hier het eene veelvuldig
gewaardeerd kan worden, en dat het afhangt van den
mensch of hij de dierlijke begeerte heerschen laat dan
of hij ze vergeestelijkt tot lets wonder groots en goeds.
Als ik denk hoe „the great passion" den een wordt tot
verderf, hoe hij om harentwil meer schuld steeds stapelt
op z'n reeds schuldig hoofd, als ik denk aan vrouwenharten, die verscheurd zijn en vernield, omdat men met
hen speelde, dan begrijp ik hoe de idealisten dien hartst ocht hebben afgezworen, hoe er geweest is in de
waereld, telkens weer, een droom van zuivere maagdelijkheid. En gij ziet de kloosters waar men niet anders
wil dan de liefde voor het Onvergankelijk Wezen. Maar
als ik nu denk aan wat een mensch een mensch kan
brengen in z'n trouw en in z'n minne, als ik voel de
zachte vreugde van het verkoren menschenhart, omdat
het hem vond en hij vond haar, en er is altijd hetzelfde
weer, de altijd jonge liefde, die duurt totdat de Karen
bleeken, als ik dit ontdek in de waereld, dan is de liefde
toch wel wonderbaar en goed, Maar het is zooals Nietzsche
zegt : men moet boven zich uitbouwen, men moet samen
scheppen jets hoogers en lets heerlijkers, dan men op
zichzelf vermocht, en dit kan alleen wanneer men niet
wil halen van elkander, wat to halen is, maar als men
geven wil zich zelven, z'n denken en z'n werken. En dit
nu is de norm, waaraan men toetsen kan z'n erotische
verlangens : zijn zij nog jets beters dan een bedwelmend
egoisme, zijn zij wezenlijke liefde, die alles, alles offeren
wil? Zoo hebben de Romeinsche dichters hun eros niet
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verstaan, en zij konden het niet, omdat zij niet de diepte
hadden waaruit groeit het allerbeste. De geest van dit
yolk is een harde, boersche, is straks een krijgsmansgeest,
sterk in den oorlog, sterk in recht en wetten, maar als
het geldt de hoogere sentimenten, dan zijn zij navolgers
en dit komt uit in hun gouden en in hun zilveren eeuw .
in hun wijsbegeerte hebben wij dit reeds gezien, er
achter is de Grieksche Stoa, de Grieksche Epikurus, het
Grieksche Scepticisme ; en in de literatuur is Virgilius'
Aenels een imitatie van Homerus, en Horatius' schoone
Carmina hebben hun modellen in gedichten van Alkaios,
Sappho en Anakreon, en Terentius, de blijspeldichter,
heeft den Griek Menander met bewustheid nagedicht.
Omdat de cultuur van hen ten slotte niet zoo diep is,
breekt dan telkens bij hen uit de ruwe passie, vooral
in oekonomische verhoudingen, die een groote weelde
scheppen, en men krijgt het gastmaal van Trimalchio, dat
wel iets anders is dan dat van Plato, en de ontuchtige
gedichten, die men Priape6en noemt, en de wellust,
waarmee men in het worstelperk de slavery aanblikt, die
elkaar bekampen, of de wilde dieren, die men zich op
elkander storten doet. Toch is ook in deze waereld het
Onvergankelijke, dat steeds de ziel behouden zal, en er
is iets over van de antieke soberheid der edelste Romeinen,
dat tint op betere dingen, en dit is dan wat honderden
luisteren doet naar diatriben en naar spreuken, dit is het,
wat to Tusculum de leerlingen doet hooren naar Cicero's
gesprekken, dit is het, wat den Droom van Scipio geschapen heeft en in Virgilius' Aenels de schoonste verzen
worden deed.
In het 6e boek van z'n epos dicht Virgilius : „Aeneas
„wendt zich eensklaps om en ontwaart links in de rots
„geweldige wallen door een driedubbelen muur omheind,
„waaromheen de helsche vuurvloed met snelheid z'n
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„roosterende vlammen voorstuwt en tegen de weergal„mende steenen botst. Hiertegenover is een trotsche
„poort en zuilen van hecht diamant, die geen vreemde
„menschenkracht, zelfs niet de goden, door staal zouden
„kunnen doen zwichten. Een ijzeren toren reikt tot de
„bovenlucht, de razende Tisiphone, omhuld met bloed„bevlekten mantel, naakt, zittend onvermoeid aan den
„drempel, dag en nacht. Hier treffen zuchten en felle
„zweepslagen het oor, met het gekletter van ijzer, het
„geratel van sleepende boeien. Aeneas staat pal; onver„vaard hoort hij den akeligen klank. „Spreek”, zegt hij,
„o maagd, welk soort van wandaden is het die deze
„straffen doet verdienen? Wat is toch de tuchtiging die
„zulk gekerm ten hemel rijzen doet?” En dan antwoordt de profetes dat niemand van reine zeden over
den misdadigen drempel komt, maar Hekate verhaalt
hem de goddelijke straffen en leidt z'n verbeelding door
al die iiselijkheden, Rhadamantos heerscht er met ijzeren
roe, Tisiphone geeselt naar de rechtplaats: alle schuldige
schimmen ; men aanschouwt er Hydra met haar vele
koppen en de Tartarus gaapt er, en aan de vreeselijkste
straffen staat men bloot. En met vervaarlijk stemgeluid
roept Phlegyas dat men z'n plicht betracht', Maar boven
deze oorden van ellende zijn de blijere gewesten, lieflijke
bosschages waar de zaligen wonen, waar de velden zijn
gekleed in purperen glans, waar vreugd is en vroolijkheid
en snarenspel en lied. „Van verre bewondert Aeneas
„de wapenen, de ledige wagens van strijders ; want de
„hellebaarden staan ongebruikt in den grond, en wijd
„en zijd grazen de ontspannen rossen in het veld...
„Hier zijn de scharen van hen, die wonden ontvingen
„in den strijd voor het vaderland, of die in hun leven
„het priesterschap onbesmet vervulden, of zij, die, als
„vrome profeten, de taal van Apollo waardiglijk vertolkten
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„en die het leven beschaafden door het vinden van.
„nuttige kunsten, of wel door verdiensten zich bij ande„ren een duurzaam gedenkteeken stichtten. Hen alien
„versierde een sneeuwwitte priesterband het achtbare
„voorhoofd,”
Verder heeft men hier het model tot Dante's Divina
Comoedia, en in het algemeen hebben deze voorstellingen
invloed geoefend op de ontwikkeling der christelijke
ideeEn. Zelve niet oorspronkelijk, immers reeds gegroeid
in de mysterign-wijsheid der Hellenen en in het Oosten,
zijn zij, over Rome, doorgedrongen in het Westen, en
dat dit yolk, dat eens den Staat vereerde, zich verdiept
in zulk gemijmer, is alleen verstaanbaar wanneer weg is
de binding met de oudere substantie en het subject een
nieuwe vastheid zoekt en haar in een toekomstig aanzijn
vindt. Want, als alles, heeft ook de zedelijkheid een
idividueel karakter thans : vroeger was dit de deugd,
dat men dapper was (virtus is de deugd en dapperheid,
manbaarheid) maar nu, ook alweer door oekonomischstaatkundigen invloed, de oorlog plaats liet aan den
waereldvrede, wordt het goed zijn een bezitten van de
qualiteiten, die eens de vaderen sierden, ook al zijn die
qualiteiten minder noodig in het gewijzigd politiek milieu,
En men tracht de ouden na to volgen, en mannen als
Nepos, en naderhand Plutarchus, ontwerpen ideale beelden
van den dapperen trouwen burger, die rechtvaardig is,
en intusschen wordt door Joden, die bij menigte in
Rome wonen, de eisch verkondigd van den God, den
driemaal heilige, en de philosophen die toch al sympathie
gevoelen voor den godsdienst, welke beeld noch mythe
kent, trekken met dit Judaisme eene lijn en vorderen,
zooals de Stoa en de Cynici, een zuiver, sober leven.
Maar dan is het verder het gevoel van gebrokenheid,
omdat de maatschappij ontbonden is en omdat die oude,
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vaderlijke deugden niet zijn te volvoeren in de ganschverkeerde waereld, dan is het dit besef, hetwelk de ziel
naar binnen dreef, dat nu ook postuleert een toekomst,
waarin de mensch, aan zinlijk lijf onttogen, z'n straf
vindt of z'n loon, en als het met hem goed is, ontbloeit
tot hoogst geluk. En in het werk van Cicero, dat ons
verhaalt wat Scipio in een visioen aanschouwde, bespeuren
wij dan ook weer een dergelijke phantasie aangaande
de onsterflijkheid.*)
„Gewis," zoo spreekt de schim van Scipio de oudere
tot den jongeren Scipio, „gewis leven zij, die uit de
„banden van het lichaam als een kerker zijn ontsnapt,
„maar ulieder zoogenaamd leven is de dood. Zie,
„hier nadert U reeds uw vader Paulus. Op zijn aanblik
„ontvloeide mij een stroom van tranen. Doch hij om„helsde, kuste mij, en verbood mij te weenen ... Mijn
„Scipio, betracht rechtvaardigheid en godsvrucht, zooals
„deze uw grootvader, en gelijk ik, die u verwekt heb ..
„dit is de weg ten hemel, wanneer men dus leeft, . . .
„zoo bereikt men deze plaats van samenkomst, waar zij
„zijn, die na het leven en na de bevrijding van het
„lichaam, de plek, die gij hier ziet, bewonen." Dan wordt
verteld hoe beneden de maan alles vergankelijk is behalve de zielen, maar boven de maan is alles eeuwig,
en dan wordt de leer van Plato en Pythagoras door
Cicero ontwikkeld, de leer van de harmonie der hemelen, om dan te laten zien hoe klein dit aardsche is als
men het bij het hoogere beschouwt, en dan besluit de
zalige : „Oefen dus uw eeuwigen geest door beste werk„zaamheden, nl, door te zorgen voor het heil des vader„lands. De ziel, door zulke bezigheden verlevendigd en
„aangespoord, zal te sneller hare vaart naar dezen haren
*) Voorondersteld is hier, wat wij lezen XI, IV, XXIV enz.
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„zetel, naar deze woning, richten, en wel met te meer
„snelheid, naarmate zij reeds, binneu de perken van dit
„lijf besloten, naar buiten omziet, en met de beschou„wing der onstoffelijke dingen doende, zich zooveel
„mogelijk aan het lichaam'lijke onttrekt.”
Dit zijn denkbeelden, die uit Plato stammen en
nog ouder zijn, zij zijn uit Perzie en uit Egypte, maar
zij komen tot ontwikkeling bij hen, wien ontgaan moet
de substantie, en dit is reeds het geval bij Cicero e....
bij Vergilius, en zulke schrijvers-philosophen brengen
ons dan in de buurt van de mysterien, waarheen de
menschen trekken om getroost te worden en van het
booze waereldzijn verlost, Want als Augustus tevergeefs
beproeft heeft den ouden godsdienst te herstellen, zoekt
men uit het Oosten de geheimnisvolle culten, want natuurlijk heeft de politieke samensmelting van de volken,
die voor het eerst doet worden het begrip humanitas
of menschheid, maar ook menschelijkheid, natuurlijk heeft
die fusie het meest verstrooide saamgebracht, Dan
zal Ovidius zeggen van z'n Rome : „het is het waard
dat elke god er kome" en in werkelijkheid verschijnen
er dan ook Serapis en Isis uit Egypte en de Attiscultus
uit Voor-Azie en de vereering van de Syrische godin
Atargatis of Derketo met het karakter van ontzaglijke
brooddronkenheid,
Maar meer ethisch zijn de Perzische mysterien van
Mithra, die tot Duitschland en Brittannie doorgedrongen,
den god des lichts vereerden en ascetisme vergden en
zeggen dat de god den stier vermoordt, waarbij wij
denken aan het licht der lente, dat macht zal krijgen
in het sterrebeeld de Stier. Doop en avondmaal komen
in dit mysterie voor, en de bedoeling is : de menschen
van het stof te reinigen, zoodat zij, met den god, die
overmocht het duister, na den dood de duivelen over-
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winnen, want de lucht is vol demonen, die in planeten
huizen, en zij belemmeren de zielen in haar opvaart naar
de woningen des lichts. Reeds wordt, bij hun leven, in
den cultus hun de zware tocht getoond, de tocht ten
hemel, maar dan ook den goddelijken bijstand, en de
dichter Apuleius die tot dezen kring behoorde, schrijft
in z'n Veranderingen : „Ik heb overschreden de grenzen
„des doods, ook heb ik den voet gezet op den drempel
„van Persephone, en toen ik heengegaan was door alle
„elementen, ben ik tot de aarde weergekeerd. In het
„midden van den nacht heb ik zien schitteren de Zon
„met zuiveren glans ; ik ben genaderd tot de goden van
„de onderwaereld en de goden boven, ook heb ik hen
„gediend van aangezicht tot aangezicht."
Van dezen Apuleius is het roerend sprookje Amor
en Psyche, dat een allegorische beteekenis heeft en ons
vertelt het lot der ziel door haar verblinding, en hoe zij
wordt gered. Psyche, de koningsdochter, benijd om haar
schoonheid door Venus, de godin, moet, volgens een
orakel, op een verlaten rots gebracht, daar haar minnaar
vinden, die uit geslacht van draken stamt. Ingesluimerd
en weer wakker ziet zij, als door een wonder, haar een
paleis gebouwd ; weelde omringt haar, en, haar onbekend,
komt tot haar in den nacht God Amor, want hij is haar
Belief de. Maar door haar booze zusters wordt haar geluk
vernield ; Amor heeft haar eens voor goed verboden hem
naar zijn naam to vragen of hem bij dag- of lamplicht to
aanschouwen, doch, opgezet door zusterpraat, is zij ongehoorzaam, zij ziet hem, als hij is ingeslapen, bij haar
fakkel, zij is verrukt van zijn zoo groote schoonheid,
en sidderend doet zij vallen van de lamp een heeten
oliedruppel, zoodat de goddelijke wakker wordt en haar
voor goed ontvlucht. En nu zwerft zij ongelukkig rond,
en dan vindt zij Venus en moet haar dienen, ja zij moet
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drie werken doen, die schier onmogelijk zijn, doch wordt
geholpen door de dieren en door de goddelijke machten.
En eindelijk ontfermt zich Jupiter en maakt haar tot
een goddelijk wezen en nu huwt Amor haar, en zij is
zalig in de woning van Olympus, waar zij haar bruiloft
viert in groote heerlijkheid. Dit is de sprook der ziel,
zooals zij werd beschouwd in het mysteriewezen, der
ziel, die thuis hoort in den hemel en dan, door waan
bevangen, haar geluk verspeelt, totdat zij wordt gelouterd
door het lijden en weerkeert tot haar God.
Zulke droomen — en niet ijdele ! — heeft men gedroomd in deze waereld van ontbinding en van decadence.
Voeg daarbij het nieuwe leven, dat ook uit de tirannie
dier dagen groeit. Men vindt alom vereenigingen die
zich concentreeren om een held of om een god, men
noemt de leden Thiasoten of Eranosbroeders ; velen
zijn herkomstig uit Klein-Azie, hebben dus een internationaal karakter, wisschen uit de scherp getrokken grenzen van oude nationaliteiten : slaven doen er ook aan
mee en vrouwen ; men ziet een nieuw beginsel heerscht
er — hier is geen slaaf of vrije, hier geldt niet vrouw
of man. Men viert z'n eenheid aan een gemeenschaplijk
maal en zingt den held of god dien men vereert z'n
hymnen ; een soort van communisme heerscht in deze
bonden, waarin men opgenomen wordt door wassching
of door doop. ook hier hetzelfde dus als in de culten
der mysterien, en waarschijnlijk zijn thiasen en mysterien
ook nauw verwant, al is in de thiasen het karakter
proletarisch. En dit is zeer gewichtig : de mindere klassen, die tot nu toe nauwlijks golden, de slaven die zich
soms verzetten in een oproer als bijv. het geval was op
Sicili6 — maar dan zonder vrucht — zij gaan zich voelen
en winnen aan beteekenis ; en zoo zien wij dat de oude
staat en maatschappij vervalt en met hen de cultuur zich
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wijzigt, en uit al deze invloeden: uit de verinnerlijking,
uit het besef van de eeuwige persoonlijkheid des Geestes, die niet is van deze waereld, maar die toch leeft in
allen, komt op het oude Christendom en het zal vernieuwen het gelaat der dingen en Julianus, de Caesar, is
de tragische gestalte, die niet beseft, wat komen moet,
en in wien, door het Evangelie, het Romeinsch princiep
to gronde gaat.
Toch is dit Romeinsch beginsel groot geweest. Deze
Republiek moest in elkander zinken, omdat zij onvolkomen was, maar wat van haar blijft dat is het machtig
ideaal van den burger die leeft uit in substantie, het
algemeene wezen, Rome besefte het, Rome bedacht het
als nog geen ander yolk daarvOOr, maar in staat was
een klassenstaat en dit was dus zijn leugen en zijn vonnis. Wij, modernen, wij hebben sterk ontwikkeld onze
individualiteit, maar ons ontbreekt dat, wat het imperium der Zeven Heuvelen wilde : de dienst der Salus
Publica, van het Gemeene Best. Elk van ons heeft zoo
z'n eigen leyentje, de staat is ons iets vreemds, lets
dwingends, ten hoogste irriteerend ons, door, naar wij
zeggen, onbillijke belasting of als de zoon des huizes
dienen moet en hij lien dienst vervloekt. Maar dat de
Staat ons wezen is, dat wij hem, zooals Hegel leerde,
moeten voelen als het „aardsche God'lijke — dat is ons
vreemd en ver, en dit zal eens verwerkelijkt worden
door een demokratisch socialisme, waarin de enkeling
zich zelven offert aan de belangen der gemeenschap,
omdat hem die gemeenschap is geworden de wezenlijke
Staat, de schepping van het Recht en van den Plicht,
En zoo is ook Rome, nuchterder dan Hellas en dan het
mystieke Oosten, ons in geestelijken zin verwant, het
heeft ons meegegeven een ideaal van orde, dat ons niet
oslaat door de tij den, en, zooals, wanneer wij opgaan
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naar den vervallen tempel, die stond te Paestum, uit
rumen bloeien de wonderschoone rozen, zoo was uit
het done van abstract-juridisch denken ons het licht
verlangen naar waarachtig-menschlijk Recht.

PHILOSOPHIE DER OUDE GESCHIEDENIS.
Een wijdsch-klinkende titel is dit, maar die alleen
bedoelt aan te duiden, dat wij nu willen zien in vogelvlucht hetgeen wij leerden, en vinden in de veelheid
eenheid, hier : de lijn waarlangs zich de ontwikkeling
richt. In hoof dzaak kan men zeggen, is die evolutie
overal dezelfde ; als de staat is geboren wordt het leven
der gemeenschap steeds meer gecompliceerd, er zijn
verschillende bedrijven en verschillende organen van publieken arbeid (militair, priesterstand), er is — want zoo
is de waereld nu eenmaal — steeds een strijd naar
buiten en naar binnen, een strijd met vreemde volken,
met andere stammen, een strijd met de natuur ; dan is
er ook de worsteling van de klassen en de enkelingen,
waarin ieder uitgaat op z'n brood en z'n geluk. Maar
juist omdat een elk verlangt het zijne, moet de werkelijkheid ons op den duur doen zien een evenwicht, dat
steeds meer omvattend wordt en grootscher ; wanneer
A. zich inspant om z'n geluk te vinden, en als B, dit
doet en C „ . dan is de resultante dat A en B en C . ..,
dat de gemeenschap jets aan goederen en aan welzijn
winnen zal. In dien zin gaat de waereld vooruit : door
de worsteling van elk voor zich, waarbij allerminst wordt
uitgesloten dat A en B en C elkander helpen, wordt
men meester over de natuur, men vindt technische middelen, die vroeger niet bestonden, men neemt toe in
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kennis, men is vrijer dan voorheen, niet zoo afhankelijk
van de grillen van het lot. Ook zijn er meer politiekgerechtigden : tegenover de slavenstaten denkt gij aan
de demokratie die veld wint, en een oekonomisch billijker verdeeling van arbeid en productie wordt in het
socialisme nagestreefd, Hiermee gepaard gaat een ontwikkeling van hoogere geestelijkheid ; het waarachtig
vrij zijn vindt men in het denken, omdat het ons leert
beseffen, hoe de heele waereld gegrond is in het Wezen,
dat dan meteen ons eigen wezen is, ons dus niet belemmert als een ons vreemde macht, maar is het ons
verwante, is onze eigen redelijkheid. En ten slotte is het
geluk dat de menschen zoeken dit : het echt humane,
vrije leven, het leven in het Ware, het Schoone en het
Goede, omdat men zich in deze drie bewust is van
's waerelds harmonie. Welnu, de kamp der cultuurvolken
leidt tot dit allerhoogste, dat nog komen moet, en de
moderne handel en het waereldverkeer maakt de menschen kosmopolitisch, en zoo zal geboren worden de
gemeenschapsgeest, waarin dan echter het bizondere der
onderscheiden rassen is voorondersteld. Want elk ras,
elk yolk heeft in eigenaardige natuur, en deze is afhankelijk van klimaat, milieu, gebrek of overvloed, maar
ook van zekere idean, die uit den ondergrond van het
maatschappelijk zijn geboren, dit, omgekeerd bepalen,
ja zelfs veranderen. En nu hebben wij gezien in de
vorige bladzijden wat van de gewichtigste beschavingen
der oudheid dit karakter is.
China leeft uit het besef van Orde of van Tao, Indie
trekt dan de consequenties, die de nuchtere Chinees
niet trekken wou noch kon, dat dan eigenlijk dit Wezen,
dat hier Brahma heet, waarachtig is en al het andere
schijn, waarop dan het Boeddhisme leert: de schijn is
absoluut: en ziel en God en waereld zijn ledige phantomen.
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En nu ligt hierin wel wat, al is het door de Hindoes
overdreven ; een meer practisch yolk zal ook gevoelen
dat dit zinlijke, dit eindige niet is de waarheid, noch
het ware, het zal dit uitdrukken in z'n onsterflijkheidsgeloof, maar het zal ook zeggen, dat men voor z'n
eeuwige toekomst intusschen werken moet. Zoo Egypte,
en dan komt Babel, en het Eeuwige laat den Babyloni&
niet los, maar in z'n studie, waarmee hij zich bemoeien
moest, door maatschappelijken nood geprikkeld, was hij
op bepaalde wijs gaan denken en was gekomen tot
astrologische bespiegeling, en leerde ; het Eeuwige is
niet dit aardsche zonder meer, alle gebeuren in de waereld
heeft een dieperen, kosmischen wordingsgrond, Maar in
een ruwe natuur waar veel te werken is op andere
wijze, zal de Maccladienaar, zullen de Perzen het verstaan,
dat het Eeuwige in dit vergankelijke zich schept z'n rijk
van Licht en waarheid, dat het te doen is om cultuur,
al is zij hier ook nog bedoeld in meer stoffelijken zin,
En dan komt het oude steppenvolk, Israel, en onder
invloed van de groote mogendheden in het Oosten en
het Westen, maar verder toch in eigen geest, denkt het
de consequentie ; dan is God de absolute Macht, door
wier goedheid de waereld is geworden, aan wier gerechtigheid zij weer te gronde gaat, de Verhevene, de Heilige,
die niet slechts z'n rijk zal grondvesten, maar die het
heeft gegrondvest met de schepping, ofschoon die schepping door de zonde veelszins bedorven is.
Uit den aard der zaak treedt hier op den voorgrond
het ver-af zijn Gods, maar in Hellas is dat anders ; als
de historie begint is er reeds een dichterlijke beelding
van het religieus geloof en daarin is het Goddelijke, is
schoone menschlijkheid, en wat dan verder komt is bij
dit yolk niets anders dan dat nu ook het kwaad, het
lijden en de dood begrepen worden als momenten, als
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doorgangspunten in het goddelijk leven, Dan komt Rome
en alweer omdat dit ligt in z'n lijn, schept het den Staat,
en nu wordt het Goddelijke de Staat, waartoe de mensch
als burger zelf behoort, die dus z'n wezen is, maar deze
Staat is onwaar, is een tirannie van enkelen, ofschoon
men elk z'n recht verzekert, en wij hebben gezien hoe
dit wou zeggen een innerlijker worden van de persoonlijkheld : hoe meer men het Wezen zoeken ging in eigen Zell,
hoe meer men tot mystiek en wijsheid werd gedisponeerd.
En nu is het Christendom dit : dat ten eerste de persoonlijkheid beseft wordt in haar eeuwige waardij, en
dan ten tweede in dat Christendom zijn opgenomen al
de elementen van de vorige culturen — en dit kon door
den volkerenchaos sedert Alexander, Indische mystiek
en kluizenaarsleven, Egyptische onsterfelijkheidsleer,
Perzisch engelen — en duivelen — en heilandsgeloof,
Joodsche gedachten aangaande de verhevenheid, de
soevereiniteit van God, zullen zich vermengen en verbinden
met Grieksche wijsheid en tragisch levensvoelen, en de
cultuur van Rome, met haar Staatsvereering en haar persoonlijkheid, die opwast, zal de conditie worden tot den
droom van Augustinus : de Civitas Dei — het Godsrijk
dat moet komen, en tot dat Evangelie, waarin bet wordt
verkondigd : dat Hij onze Vader is en niet wil, dat een
dezer kleinen verloren ga,
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et verhaal van de goddelijke Isis, die in den
tempel to Sais staat en wier sluier geen sterveling mag lichten, totdat Alexander komt
en hem doorscheurt met zijn zwaard en
ziet een menschelijk aangezicht — dit verhaal is van
zeer diepen zin, want het zegt ons, dat het geheim der
dingen eigenlijk de mensch is, en dat de Helleensche
cultuur dit het zuiverst heeft begrepen, Maar nu is de
mensch maar niet de wond're phantasie van hen, die
niet kennen 's levens leed en kwaad en dood, doch hij
is de rijke, die veel ervaren heeft, en hij is ook niet de
eenling, die wit eigen doelen, neen, hij is geworteld
in het algemeene, hij is de burger van zijn republiek,
Het Goddelijke, dat is het waarachtig mensch'lijke, zoo
leert ons de antieke waereld, maar dat mensch'lijke is
in de zeed'lijke gemeenschap, en als den burger van het
groote waereldrijk van Rome dit substantieele is ontzonken, dan keert hij in tot zich zelven en vindt, in mysteriewezen en bespiegeling, een ander rijk, het eeuwig
rijk van God. D.w,z. hij weet het, dat de norm der
waarheid in hem zelven ligt en dat hij zich zelf moet

240
bouwen een vergeestelijkte natuur. En dan ziet hij aan
zich zelven in den spiegel zijner droomen en hij schouwt
zijn menschelijkheid als goddelijkheid, en dit is het
Christendom : de waarheid, dat de sterveling moet ondergaan, omdat uit zijn dood een beter ik herleve, dat dan
de waereld overwint.
Zie, wij kunnen het ook zoo zeggen : de persoonlijkheid voelt zich en zij spreekt zich uit in haar rechtsidee :
elk mensch moet vrij zijn en erkend in zijn bezit- Maar
nu is inderdaad, door de maatschappelijke ontbinding.
de mensch onvrij, en dus trekt hij zich terug in zijn eigen
innerlijk en wil van hieruit de waereld gaan herscheppen.
De mensch is door de historische ontwikkeling te goed
geworden voor de cultuur, die hij nu heeft, en hij beseft
het Goddelijke dan als het wezenlijk-humane, en hij
brengt dit in een mythische gestalte, en dan zegt hij :
zoo moet ik ook zijn, ik moet mijn lager leven sterven
om met Christus te toeven, want dus wordt genoemd
de God, wiens beeld men hier verheerlijkt, en deze
Christus moet op aarde heerschen, het menschlijkgodlijke : ziedaar het Christendom, welks taak nog niet
volbracht is in den modernen tijd.
Maar nu spreekt het wel van zelf, dat bij de volkenmenging, waaruit dit nieuwe leven voortkwam, veelvormig is het mensch'lijke, en als dan leder projecteert zijn
ideaal, dan zal, wanneer de trekken worden saamgevoegd
en een enkel beeld vervaardigd wordt, dit beeld veelvormig zijn als de menschheid zelve, en omdat men het dan
niettemin het ware acht en dit uitdrukt door te zeggen :
deze Christus heeft geleefd, dan zal hier zijn geschonken
aan de waereld, zeker, een heerlijke vertroosting, maar
ook zal hier zijn een probleem, dat men vooreerst niet
oplost — tot nu toe is voor velen dit de vraag : wat dunkt
u van den Christus ? — en een antwoord vindt men niet.
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Want afgezien van het wonderbare, dat een groote
rol speelt in de Evangelien, is de mensch — indien men
hem zoo noemen mag — die er ons uit tegemoet treedt,
dus gecompliceerd, dat hij volstrekt niet als historisch
persoon, als mensch, te denken is ; want als gij goed
oplet, ontdekt gij in hem, een die den keizer geven wil,
wat is des keizers, maar ook een revolutionairen held,
die de gezinnen uit elkaar rukt, een asceet, die wars
is van het huwelijk, maar ook een man, die niet, als
Johannes, gekomen is, vastende, maar veeleer etende
en drinkende, en hij die zegt, dat de Wet heeft afgedaan, de Joodsche Wet, hij is ook alweer van oordeel,
dat er geen tittel en geen letter van gemist kan worden,
en deze Christus is de zoon van den timmerman en hij
is het Licht der Waereld, en in hem, als in het Woord,
zijn de dingen gegrond, en van voor de grondlegging der
schepping heeft hij bij God gewoond.
De inquisiteur zal in hem zien een verwanten geest,
maar de ziel van den humanen mensch zal ontroerd
worden bij zooveel teederheid als deze Jezus aan den
dag legt ; de anarchist, in Tolstoi's trant, beroept zich op
hem, maar ook de socialist,*) en de anti-revolutionair
verdedigt in zijn naam het tegenwoordig stelsel en hij
is welkom in den Protestantenbond, ja, is daar zelfs het
ideaal, waarnaar men heeft te streven, en in in De
Profundis heeft de dichter Wilde ons z'n beeld geschetst,
als dat van den artist, den zuiveren romanticus. En het
mooiste is, dat zij alien gelijk hebben, deze richtingen
en personen, die den Christus teekenen.
Want hij is niet een bepaald mensch, maar hij is de
menschheid, en deze is allereerst regel in verschillende
individueele wezens, die onderscheiden kanten van het
*) The true history of Joshua Davidson,
16
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heerlijk ideaal verwerkelijken, en die altijd weer voor
nieuwe schoonheid vatbaar zijn.
Dus zal het gebeuren, dat elke nieuwe Christelijke
cultuur het beste en het hoogste, wat Naar hart vervult,
indraagt in de gestalte van den Christus. Maar dan voelt
gij toch, hoe arm de menschen zijn, die nets van deze
dingen weten, die zich eraan ontgroeid gelooven, eer dat
zij zijn gedrongen tot de kern van dit wondervol gedicht. Wanneer iemand — zooals is voorgekomen — na
zijn eindexamen H. B. S. vraagt, of de geheele Bijbel
geschreven is door Jezus, dan toont ons dit een barbarisme, zoo geweldig, dat men wanhoopt aan de toekomst van zijn yolk. Nu, hiertoe is voorloopig nog geen
reden, omdat langs andere paden de goddelijke heerlijkheid weer tot ons komt, maar ik ben er niet zoo
zeker van, of daarvan wel veel bespeurd wordt in gezinnen, waar men vreemd is aan den Bijbel. Er is een
wond're stichting in de wetenschappen der Natuur, er is
een glorie, die ons opgaat in de Kunst, het Socialisme
leeft, en de Philosophie doet ons de souvereiniteit des
Geestes, immers van het goddelijk Denken kennen. Maar
zou een kind daarvan wel hooren in die gezinnen, waar
men het Christendom beslist negeert ? Men zegt, dat het
Socialisme ongodsdienstig is, ik zou dit willen verbeteren :
het proletariaat is nog niet godsdienstig, maar een groot
deel van de burgerklasse is het, helaas ! niet meer, en
dat is erger, daardoor heeft ze zich tot geestelijken
ondergang gedoemd.
En als het angst is voor een kerkelijk regiem, dat de
menschen mocht weerhouden om de jeugd het Christendom to leeren kennen, late zij dan wel begrijpen, dat
men slechts heenkomt over klerikalen waan, als men de
waarheid heeft gevonden, die in nuchtere kritiek, maar
ook in veel waardeeren is.

ONTSTAAN VAN HET CHRISTENDOM.

ierover kan ik in dit werk zeer kort zijn, na
hetgeen ik heb geschreven in mijn boekje, dat
dezen titel draagt *), en waarin ik heb aangetoond, hoe het Christendom door oekonomische en geestelijke factoren is geworden. Voorondersteld is dan de decadence en de daarmee gepaarde inkeer
van de diepere menschen tot zich zelven, voorondersteld
is verder het mysterie-wezen, en nu denke zich de lezer
een mysterie, dat niet naar Bacchus wordt genoemd, of
Isis of Attis of Herakles, maar welks God Jesoes heet,
wat in verband kan staan met den Griekschen stam Iaoo
d.i, genezen, maar wat men zeker heeft geassocieerd
met het Hebreeuwsche Jozua-Jehoosjoea : de Heer Jawhe
behoudt, En dit mysterie is eenerzijds van Joodsche
herkomst, het vervangt echter den oud-testamentischen,
grimmigen God door een liefdevollen, die dan weer
beantwoordt aan den humanen geest, zooals hij in die
dagen wordt verkondigd en ook het Jodendom met de
Grieksch-Romeinsche philosophemen heeft bereikt.
Een door dien geest aangeraakte is de Platonicus
Philo van Alexandria; overal leest hij in het Oude Tes*) Het ontstaan van het Christendom. Firma F, Starink, Zutphen.
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tament Helleensche wijsbegeerte, wat hem alleen gelukt,
doordat hij allegorisch verklaart, d.w.z. in alles een
dieperen zin legt dan er woordelijk in to lezen staat. God is
hem het onstoffelijk, geestelijk wezen, dat men door de
rede kennen leert, meer dan het ware, het goede, het
schoone, onveranderlijk, oneindig, en de waereld is zijn
schepping; het middel tot die schepping is z'n Logos, of
z'n Wijsheid, ook z'n Woord ; deze Logos is de samenvatting der Ideeên in den zin van Plato, van vele machten, die ook Engelen heeten, en de Logos, waarvan zij
deelen zijn of uitingen, is de zoon van God of ook de
tweede God. En niet alleen heeft de eerste God, dien
men Vader noemen kan, door z'n Zoon de waereld
geformeerd, Hij openbaart zich ook in Hem ; de Logos
is de Hoogepriester en de goddelijke Raadsman.
Het doel der wijsheid is, dat men tot Godsaanschouwing komt, is de veroneindiging, vereeuwiging, die plaats
vindt in den door de goddelijke genade vernieuwden
en verlichten geest.
Deze en dergelijke richtingen van denken hebben
beinvloed een mysterie, die in Alexandria bloeide ; hier
nu vond men, zoo goed als elders, de heilige wassching
of den doop en het heilig maal; door de eerste werd
de ziel gelouterd, door het tweede werd zij 66n met
den God, den Logos of den Zoon, en dus met den Vader ;
in allegorischen vorm werd dan vertoond, in het mysteriespel, hoe dit Goddelijke in de waereld komt, lijdt,
sterft, doch ook herleeft, waarbij men gebruik maakt
van oude zonnemythen, die de overwinning laten zien
van het Licht en het voorjaar over het wintersch duister,
daarmee het bewustzijn wekkend, dat de menschen, die
met den Christus — zoo heet de ontsluiting van den
liefdevollen God, Jesoes, omdat hierin het Messiaansch
verwachten van den V redevorst vervuld schijnt — zijn
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verbonden, zullen triumfeeren over zonde, leed en dood,
en dus den hemel binnengaan.
Dit Mysteriespel is voor de buitenstaanden, de nog
niet ingewijden: de ingewijden, de wetenden (Gnostieken)
besef fen er den dieperen zin van, die wijsgeerig-metaphysisch is, Nu heeft men in dit theosophisch denken
opgenomen de ethiek der Stoa en van de Joodsche
Synagoge, want eerst is het met het Joodsche verleden
en het Heidendom nog op den besten voet, en zoo komt
tot stand een spreukenwijsheid, als die ons is gegeven
in de beroemde Bergrede, op „Jezus . " naam geboekt.
Eerst naderhand verloochent de Palaestijnsche moederkerk haar liberale dochter , de moeder keert zich of
van de bespiegeling en werpt de dochter uit, en dan zal
het heeten, omdat immers in de Christelijke gemeente
Christus woont, dat de Joden Christus tot het kruis
verwezen, tot het kruis, omdat het aldus voorkomt in
de oude zonnemythe, waar, aan het snijpunt van aequator
en ekliptika, de zon ten proof valt aan de macht van
kou en donkerheid. Maar zooals de zon dan weerkeert
in triomf, zoo is het met den Christus der gemeente
ook, die overwint de waereld en verheerlijkt wordt en
opvaart tot den hemel. De breuk met het Heidendom
zal vooral wel oekonomisch zijn: armen, misdeelden
vinden een vertroosting in de gedachte, dat binnenkort
het einde komt, dat de tijd nabij is, waarin „de Beer"
het Godsrijk stichten zal, een gedachte, die intusschen
een geestelijke waarheid misverstaat, en der Christenen
(Cynische) levensverachting doet hen zich vijandig
stellen tegenover het Romeinsche mammonisme, terwijl
hun erkenning van den God, die absoluut en dus
boven-menschelijk is, hen in conflict brengt met den
keizercultus, di, de idealen van de Romeinsche republiek.
Zoo is het oorspronkelijk Christendom de verbinding
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van Grieksche en Oostersche, met name Joodsche
elementen, en op den duur komt dan aan den dag een
spanning van die beide onderling : als het Heidensche
overwegend is en voortgaat tot bekamping van het
Joodsche, — wat door de houding van de orthodoxe
synagoge wordt bevorderd — dan beteekent dit een
diepe verachting voor het Oude Testament en voor de
Wet, en het is de Christelijke Gnosis, die haar naam aan
deze richting heeft verbonden, Als het Joodsche element
zich krachtig gelden doet, zal dit liefst in Christus zien
de vervulling van de Wet, en men zal leeren, dat van
dit oude geen tittel en geen jota kan verwaarloosd
worden, terwijl, uit den strijd der overtuigingen, straks
geboren wordt de Katholieke kerk, en dan zal Paulus,
de patroon der linkerzijde, die eerst werd beschimpt
in den roman: de Clementinen, de vriend van Petrus
heeten, die zijn gezag geleend had aan de partij van het
behoud.
De Gnosis is een merkwaardig verschijnsel in de cultuur van die dagen ; zij bloeit in Alexandria en Antiochie, in de steden, waarin het Oosten en het Westen
elkaar hun wijsheid en hun vroomheid schenken ; men
zou kunnen zeggen, dat in haar het streven is om te
combineeren, wat verschillende systemen van religie elk
voor zich belijden, dat het dus een religieus-wijsgeerig
stelsel zoekt, dat uit is boven iedere bijzondere bepaaldheid, vandaar dat het niet dulden kan de Juddistische
reactie ; het is te geestelijk om Joodsch te kunnen worden in oorspronkelijken zin. In den aanvang, leert de
Gnosis, is de Godheid, het onvertroebeld Licht, of wel
het Leven, dat zich begrensd ziet door het vele, zooals
de lichtmaterie door het duister, Nu heeft het donker
het licht bezoedeld, of de klare God heeft geblikt —
gelijk het heet — in den duisteren afgrond, en zoo is
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de waereld ontstaan, die dus tweeledig is, en waarin
de mensch woont, door dit karakter van tweeledigheid gekenmerkt, een kind van het duister en ook een
kind des lichts. God, de Oergrond der dingen, heeft
— als de Ormoezd der Parsen de Ameshaspentas —
onder zich de Waereldheerschers, de engelen of planetengeesten, en in het algemeen is dit de opvatting, dat uit
de lichtsfeer een stroom ging naar het donker, waardoor,
ten eerste, het licht al zwakker werd, naarmate het verder van zijn oorsprong afkwam, en ten tweede uit de
vereeniging van licht en donker ontstond een kiem van
waereldvorming, die dan, onder leiding van den schepper,
een lagere godheid, zich ontwikkeld heeft, maar onmachtig bleek om weer to keeren tot het oorspronkelijk Licht.
Ook als de Waereldschepper, tot redding van de zielen,
geeft zijn wet, baat deze niet, maar doet, door de overtreding, die met haar gepaard gaat, de ellende grooter
worden. Slechts de Christus uit die hoogte, die afdaalt
uit het lichtrijk, kan de ziel der aarde, kan de ziel des
menschen helpen ; in een schijnlichaam komt Hij en voert
zijn uitverkorenen Tangs de sferen der planeten, waarin
de boosheid loert, tot de woningen des lichts terug.
Men voelt, dat hier is dezelfde gedachtengang als bij
Plato en bij Philo, maar de mythologie is hier sterker
ontwikkeld, alles is meer beeldend, meer zin clijk-aanschouwelijk, en men voelt ook dat de z,g.n. Paulusbrieven,
die naderhand in Katholieken geest zijn omgewerkt, aan
deze stelsels zijn verwant. Want in de Paulusbrieven is
ook een hoogste God en er zijn heeren der eindige
waereld, en er is een wet, die de zonde erger maakt, en
dan is er de Zoon des Allerhoogsten, die op aarde komt
en den mensch verlost, door inzicht en niet door goede
werken. En nu hoore men dezen psalm der Naasseners
Gnostieken die zoo ver gingen, dat zij de slang vereerden
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van het Paradijs, omdat deze zich verzet had tegen
Jahveh, den god des Jodendoms.
Algemeene wet in het Al was als eerste de Geest,
als tweede de uit hem eerst gewordene uitgestorte Chaos,
als derde die verscheen de ziel welke de waereld schept,
daarna echter, omhuld van ijdele gestalten,
den drang des doods met moeite overwint.
Eerst is zij koningin en ziet het licht,
dan weent zij in de duisternis verstooten ;
zoodra zij weent, verheugt zij zich,
zoodra zij zich verheugt, sterft zij,
zoodra zij sterft, wordt zij gevonnisd,
zoodra zij gevonnisd wordt, wordt zij geboren,
zoodra zij geboren wordt, heeft de onzaal'ge, zonder uitweg,
dolend het labyrinth der zonde betreden.
Toen zei Jezus : zie Vader !
de plaag der boozen in de waereld,
zal door uw adem eindigen,
zij zoekt den bitteren chaos te ontvluchten,
en vermag er niet doorheen te komen,
dus zend mij, o, Vader !
met het zegel wil ik nederdalen,
alle eeuwigheden wil ik doortrekken,
alle geheimnissen onthullen,
de gestalten der goden toonen
en het verborgen van den heerlijken weg,
kennis volmakend, verkonden.
In dezen kring van litteratuur hoort ook thuis de
schoone hymne der ziel, waarin een koningskind beschreven wordt, dat z'n vorstelijk paleis moet verlaten
en naar Egypte moet trekken om een schat te vinden,
lien een booze draak bewaakt. Dan vergeet het zijn
roeping, en eerst een lastbrief van z'n vader brengt
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hem tot zich zelf ; hij volvoert z'n plicht en komt in z'n
huis terug, waar hij gekroond wordt met de oude heerlijkheid. En dan kan slechts worden aangestipt het reusachtig kunstwerk van den dichterwijsgeer Valentinus
(pl.m. 125 n. C.), waarin geteekend wordt, hoe de Waereldziel, Achamoth, gered wordt door den Christus uit den
hemel, die hem terugbrengt tot de sfeer der zaar gen,
een poêem, waarin de Gnosis haar hoogtepunt bereikt.
Maar dat er verwantschap is tusschen dit alles en het
Evangelisch Christendom ziet men uit de gelijkenis van
den Verloren Zoon in verband met bovenstaande hymne
op de ziel, en verder uit al de verhalen aangaande de
vrouw in het N, T. die Maria Magdalena heet, en door
den Heer uit waereld en uit zonde wordt gered.
Men geloove niet, dat deze gnostische bespiegelingen
volstrekt verouderd zijn. De Platonische gedachte blijft:
in allegorischen vorm wordt ons bier herinnerd aan de
waarheid, dat de waereld, die gegrond is in de eeuwige
Idee, het goddelijk Denken en het goddelijk Willen, toch
niet is die Idee in hare klaarheid, zonder meer, maar
dat zij, in tijd en ruimte, ten prooi is aan de zonde.
Want de zonde is het beginsel van het eindige, het
egoistische : en zelfzuchtig is de natuur, zijn de natuurwezens in hun worsteling, en zelfzuchtig is dan ook de
natuurlijke, de nog niet vergeestelijkte ziel. Ze zijn
„ver van God," onbewust van hunne herkomst, maar
omdat de schepping toch ook weer uit de Idee is, en.
is „uitgestroomd" (geemaneerd) zeggen de gnostische theossophen, wil zij terug tot haren oorsprong, en dit gebeurt
in den mensch, als over hem komt de verlichting, als de
„Christus uit de hoogte" in hem leeft en hem dus de waarheid doet kennen en hem met zich verzoent. Wij zouden
zeggen : de mensch is zin'lijk, zelfzuchtig, totdat hem openbaar wordt het Eene, waarin zich alles beweegt en leeft
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en is, totdat het hoogere in hem is geboren, en dan heeft
hij de booze waereld en de booze driften overwonnen.
Maar er is nooit jets bedacht en er is nooit iets geleerd in de historie, of het ondervindt tegenspraak, en dit
kan ook wel niet anders, want alles is op zich zelf eenzijdig, en zoo is het dan ook gebeurd, dat het Gnosticisme
bestreden werd. Er waren in Alexandria en Antiochie
verlichte Joden, die minder hechtten aan de Wet van
Mozes en de voorschriften der Rabbijnen dan men wel
deed in Jeruzalem, waar de tempel stond, en zij, deze
Israelieten in de Diaspora of in de Verstrooiing, hebben
aan de theosophische bespiegelingen heel sterk meegedaan. Maar zij haatten de Oud-Testamentische bedeeling
niet , dit begon pas, toen de Schriftgeleerdheid de theosophie ging vervolgen en men haar er de schuld van gaf,
dat het oordeel Gods de stad van David had vernield.
En meer conservatieve naturen, die wel wilden weten
van zulke speculatie, ging die verachting van de Wet
dan toch weer wat te ver, en, op hun beurt overdrijvend,
begonnen zij te verkondigen, dat Been tittel of geen
iota uit haar gemist kon worden. Natuurlijk gaf dit spanning in de theosophische gemeenten, die zich naar Jezus
Christus noemden, en hoe hoog de twist ging, leert men
niet alleen uit den Galatenbrief, waarin Paulus en Petrus,
patroons der beide richtingen, elkander de broederhand
weigeren, maar ook in den reeds vermelden Clemensroman : hier is de hoofdfiguur Simon de Toovenaar, wiens
reizen beschreven worden, en die met Petrus in Caesarea
disputeert, overal door hem vervolgd wordt en steeds
wordt overwonnen. Simon is een caricatuur van Paulus,
wiens afkeerigheid van de Wet in dit geschrift gehekeld
wordt. Zooals het meer gaat in de waereld is dan de
vijandschap, die komt van buiten, het middel tot innerlijke eenheid, en, onder invloed van de vervolgingen,
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eerst der Joden en dan der Heidenen, gelukt het den gemeenten zich te concentreeren tot een Kerk, die haar
middenpunt te Rome heeft, die de radicalen der onderscheiden richtingen bant uit haar gemeenschap, die de
oorspronkelijke partijdige geschriften fatsoeneert, zoodat
de dogmatische verschillen er niet meer in zichtbaar worden,
die bedenkt de fictie, dat „Petrus" eensgezind met „Paulus"
was, en in den Roomsch Katholieken roman, de Handelingen
der Apostelen, hen ons doet aanschouwen als geestverwanten en als groote vrienden. De bisschoppen (opzieners der gemeenten) hebben de hand gehad in deze
eenheidspogingen ; van hen is de geloofsregel, die de
doopeling belijden moest, en die de ketters buitensloot
van hen is de kanon, d, i, de verzameling van gezaghebbende
geschriften, die wij in het N. Testament vinden, en de
consequentie van dit stelsel is, in aanmerking genomen
het feit, dat Rome van oudsher machtig was, het veldwinnen van de suprematie der Roomsche bisschoppen,
en ten slotte het Pausdom, dat, door de genialiteit van
sommige zijner vertegenwoordigers, dat, door den roep
van orthodoxie maar ook door vroom bedrog en falsatie,
de Christelijke waereld aan zich onderwierp. Maar dit beteekende een daling in geestelijk gehalte : de onderscheiding tusschen esoterisch en exoterisch verdwijnt,
alien worden „zieligen" zooals het heet in de oorspronkelijke Paulusbrieven ; men vat de poezie van het Evangelie
letterlijk op ; Christus, die de Godsopenbaring in de
waereld en in den mensch verbeeldde, wordt steeds
meer gehistoriseerd ; aangelokt door de oekonomische
en sociale ideeen van dit mysterie hebben zich er bij
aangesloten onontwikkelden, en dit wit dan zeggen, dat
ontstaan is de Kerk, die, onder de macht der feiten,
straks haar uitzicht op een spoedig waereldend laat varen
en op den duur haar antipolitiek karakter van zich doet.
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HET CHRISTELIJK LEERSTUK.
Indien wij een geschiedenis van het Christendom schreyen, zouden wij onze aandacht moeten schenken aan
allerlei geestelijke bewegingen, als b.v. het Manicheisme,
dat ons toont, hoe het Evangelie mede wortelt in de
Perzische wereldbeschouwing, waar het de tegensteiling
handhaaft van den goeden en den boozen god; aan het
Montanisme, dat opkomt voor de inspiratie, als een
levende Godswerking, waar de Kerk zich meer en meer
gaat houden aan Schrift en aan traditie, en wij zouden
moeten stilstaan bij de twisten, die in den boezem der
allengs gegroeide kerkelijke gemeenschap woedden ;
twisten, die in het Oosten zich vooral bewegen om de
vraag, wat de verhouding was van God den Vader tot
den Zoon, van God en mensch in Christus zelven, terwijl het Westen, praktisch meer, zich afvroeg, of het
schepsel vrij was en of het werken kon aan eigen zaligheid, dan wel hem deze door genade werd verschaft.
Maar in een boek als dit, dat de geestelijke waarden
overdenkt, die de cultuur van vroeger ons heeft nagelaten, is van meer belang dan zulk detail de uitkomst
van de botsingen en de verschillen in de antieke kerk,
en die uitkomst is het Christelijk leerstuk, dat in den
strijd tegen de ketterij gevormd, vastgesteld is op synoden als van Nicea (325), Konstantinopel (381), Ephesus
(431), Chalcedon (451), enz., en dat ten slotte zijn voorloopige formuleering vindt in het z.g.n. Apostolisch symbool of de Belijdenis der Twaalf Artikelen.
In die Twaalf Artikelen wordt beleden
„Ik geloof in God den Vader, den Almachtige,
„Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus,
„Zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heer, die ontvangen
„is uit den Heiligen Geest, geboren uit de Maagd Maria ;
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„die geleden heeft onder Pontius Pilatus; is gekruisigd,
„gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten
„derden dage weder opgestaan van de dooden, opge„varen ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des
„almachtigen Vaders ; vanwaar hij komen zal om te oor„deelen de levenden en de dooden. Ik geloof in den
„Heiligen Geest, lk geloof in een heilige, algemeene, Chris„telijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving
„der zonde, wederopstanding des vleesches, en een
„eeuwig leven.”
De orthodoxie heeft, tot dit oogenblik toe dit leerstuk
willen handhaven, al zijn er vele rechtzinnigen, die het
niet kunnen, en b.v. niet weten, wat te denken van die
nederdaling, of van die vleeschelijke opstanding ; het
modernisme heeft het genegeerd, en gelooft, dat het
verouderd is.
Wij zullen niet ondankbaar zijn aan de modeme theologie,
die ons, echt-humaan, vrijheid van kritiek en van inzicht
heeft verzekerd; zonder haar was de Protestantsche
Kerk verstard en verdord. Maar wij kunnen ook waardeeren, dat men zijn Christendom hooghoudt, dat men
niet aankomt met de fictie van een braven rabbi Jezus,
zooals de Modernen hem verkondigden en nog wel verkondigen, dat men hecht aan het leerstuk, mits men het
dan maar begrijpe, mits men niet, als de rechtzinnigen,
angst hebbe voor alle philosophie en voor alle wetenschap.
Zij, die belangstellen in de diepere beteekenis van dit
christelijke leerstuk, verwijs ik naar hetgeen ik hierover
heb geschreven elders *), en volsta dus met het volgende : Wij hebben te bedenken, dat de oud-christelijke
theosophie beeldsprakig was, dat zij de philosophische
idee gaf in mythologischen vorm, en dat later deze vorm
*) De zin van het Christelijk leerstuk, in verband met den oorsprong
van het Christendom. Hollandia Drukkerij, Baarn.
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genomen is voor de zaak zelve, dat men gehistoriseerd
heeft, alles letterlijk heeft opgevat. In een dogmatische
formuleering der Christelijke gedachte zal men dan ook
beide elementen vinden : er is een philosophische inhoud,
er zijn patische verbeeldingen, ontleend aan de zonnemythe, en er is een invoeging van dat, wat dus geworden is tot een feitelijkheid, in het verband van de geschiedenis. Hebben wij nu alvast dit derde ingezien als
een vergissing der onnoozelen, het eerste en het tweede
is van superieure orde, en men weet niet, wat men wel
het meest bewonderen moet, de diep-wijsgeerige gedachte
of de astrale pazie, waarin zij werd gehuld.
De wijsgeerige gedachte is die van de Gnostiek, van
Plato : er is een Vader, een die de waereld uit zich voortbrengt, ze schept, bron van alle macht, wat wij genoemd
hebben : de goddelijke Idee, Maar deze Idee geeft zich,
stort haar heerlijkheid en volheid in tijd en ruimte uit ;
God is niet alleen de grond der waereld, God is ook
in de waereld. En dit moment in het goddelijke Leven
is de Zoon, die twee naturen heeft, d.w.z. de schepping
is in wezen Godsopenbaring, verzinlijking van de Idee,
maar zij is het in den trant van het eindige, zij is het
Eene in het vele, en, is dit zoo in de natuur, dan
ook in den mensch, die uit de natuur is opgegroeid.
„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust", zou Goethe
Faust doen zeggen ; die mensch is naar z'n diepste
kern oneindig, eeuwig, en de mensch is, in tijd en ruimte,
aan het verderf ten spel. De mensch is het Eene, d.i,
de Lief de weer, en dan is hij ook een van velen, die
elkaar bestrijden en het oogenlicht niet gunnen — ziehier
de innerlijke tweespalt, die dan in Christus heet verzoend. In Christus, dat is : in het menschelijke, dat zich
met God vereenigd weet, in den geestelijken mensch,
den herboren mensch, in den mensch, die, door Christus,
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het eeuwigheidsbeginsel in z'n binnenste, verlost is van
de banden zijner wanen. En als deze hoogere mensch,
deze Godmensch, Christus, als dit Eeuwige in ons beseft,
dat het lijden moet en sterven moet en vernederd
worden, geen nood, het weet meteen, dat het inderdaad
voortduurt, dat het opstaat uit de dooden en ten hemel
vaart, Men kan het z•56 nog duidelijker zeggen : de
mensch heeft ellende, de mensch wordt oud en zwak
en vervalt, de mensch is zelfzuchtig, en dit alles hindert
hem, omdat hij betere droomen in zich heeft. Maar
wanneer die mensch nu diep doordrongen is van de
Eeuwigheidsgedachte, als hij nu verstaat, dat in God
zijn wezen is, het absolute Denken, de absolute Wit,
dan zal hij niet meer tobben over z'n vergankelijkheid,
want hij weet het dan, dat hij voor immer duurt, en
dat opnieuw, zooals de zee terugkomt in telkens
andere golven, hij weerkeert onder andere namen, in
andere gedaante, maar deze wijziging deert niet z'n
kern, die is, om met Goethe te zeggen, eeuwig, omdat
zij waarlijk is. En dan is al het particulier bedoelen,
van dit hooge gezichtspunt uit, verkeerd in een zich
gaarne geven aan de goddelijke plannen. De Zoon des
Vaders, de Idee in de waereld, wordt mensch, strijdt,
gaat onder, maar overwint de waereld, wordt verheerlijkt, en leeft in den Heiligen Geest, in den Geest der
gemeente, d.i. van hen, die deze dingen vatten. Het
Goddelijke, dat weleens zoek schijnt in de instincten der
natuur, in de geweldige worsteling van alien tegen alien,
het wordt begrepen door den vergeestelijkten mensch,
en in hem vertoont het bovendien in grootste heerlijkheid. Maar dan moet men den Christus hebben aangedaan
om dit mee te leven, men moet dit Godmenschelijke in
zich zelven hebben, dan behoort men zeif ook tot de
kinderen Gods, die uit de dooden in den lijve zijn op-
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gestaan. Zij zijn opgestaan in dit vleesch, d. w. z. in hun eigen
lichamelijkheid beleven zij dit nieuwe . hun lichaam zelf
is gelouterd tot een instrument des Geestes. Zij hebben
deel aan een verheerlijkt aanzijn, waarin de rust is en
de vreugde, en God is in hen, en in hun midden is Zijn
woning, de tempel van Zijn Neil.
Men moet een heel dor schepsel zijn en een slecht
philosoof erbij, om dit niet ervaren te hebben, om dit
niet te vatten in z'n afgrondelijke diepte. Aan de
Christelijke Kerk, die ons heel veel slechts heeft gebracht, kan veel vergeven worden, omdat zij ons bemiddeld heeft, nog wel in dichterlijken vorm, deze echt
Helleensche wijsheid, die het Jodendom had aangeraakt
en zich ermee verbonden had. Maar de substantie is
Grieksch aan dat Christendom, en het is niet Bering,
dat, sedert eeuwen, Platonisme wordt verkondigd in een
Zeeuwsche dorpskerk en tusschen Friesche plaggenhutten,
en het is niet weinig, dat de Staat van Plato en het
Symposion en de ethiek van Epictetus en van Seneca
gemeengoed is geworden van de millioenen, die van alle
hoogere cultuur verstoken zijn. Voeg daarbij de innigste
mystiek van het gij in mij en ik in u, en dan die
wondere gestalte van den Godsmensch, die niet in abstract
betoog geleerd, maar die is uitgehouwen in een prachtige
verbeelding. En wat wij een bezwaar bevonden om in
hem te zien een historisch persoon : het meest tegenstrijdige, dat in hem vereenigd is, dat wordt ons nu, in
artistieken zin, tot winste : niet een mensch, niet enkele
menschen, doch de menschheid heeft in hem hare idealen
uitgebootst. Voorondersteld is dan echter in de allereerste
plaats de oude zonnemythe, en men leze na in m'n
„ Ontstaanvan het Christendom", hoe deze Go ddelijke gelijkt
op Dionusos, Mithra, Herakles, en hoe in de oudere lagen
van de Evangeliin nog duidelijk zichtbaar in de stand des
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hemels in verschillende seizoenen en wat de zon dan tegenkomt en wat de zon ervaart ; hoe hij te lijden heeft en
sterft, maar ten slotte overwint. Vergeten wij niet, dat voor
Plato de Zon de verzinlijking der Godheid is, haar Zoon ;
noch dat in de Stoa de sterren zijn de zalige machten, die
schrijden langs het firmament ; dat de planeten in de Gnosis
als bezield verschijnen, en men komt lets dichter tot den
geest dier dagen, dien men niet doorgrondt als men hem
kennen wil met ons modern begrip.
Dit is de fout geweest van alle theologie, tot heden
toe : men verzuimde zich te denken in het antiek gevoelen, en heeft den Christus willen stempelen tot een
modernen mensch uit onzen tijd. Maar de Christus is
het Licht, allereerst het natuurlijk Licht, maar dan veel
meer : het geestelijk Licht, dat in den wijze woont of
in den heilige, want dit is hetzelfde, omdat de philosophie
van Alexandria toch bij uitstek practisch is, zooals die van
Epiktetus en van Seneca, in zoover zij de ziel wil
louteren, en den mensch tot God wil brengen. En nu
is, waar ieder deze ideale menschgestalte, dezen „God
in het Vleesch", op eigen wijze zag, uit het conflict der
richtingen geworden de Katholieke Christus, onmogelijk
naar de letter, maar eeuwig waar, als men beseft, hoe
in Hem de menschheid haar eigen beter-ik heeft aangestaard. Want het blijft, zooals het boven is ontwikkeld
de Idee in de waereld worstelt, lijdt, sterft, doch staat
op in den geest van hen, die vinden de goddelijke gedachte. En als de figuur van den Godmensch gezien
is als de kruiseling, dan denken wij aan Plato's Republiek,
waar de rechtvaardige bespot wordt en gegeeseld en
aan den paal geslagen, dan denken wij aan Plato weer,
die zegt, dat de Waereldziel is uitgespannen in de ruimte
als een kruiseling, en wijbegrijpen, dat de grond van dit alles
is de astrale leer, want in die leer is het kruis het zinnebeeld
17
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des Als. Ook denken wij in verband met den Christus aan
den Godsknecht bij Jesaja, aan Job en aan het Testament
van Job, ja, aan nog veel meer ; maar het doet niets
af, dit alles, aan de waarachtigheid der diepe bespiegeling,
die ons toont het Goddelijke als ten spel aan dood en
lijden. Want zoo is het immers : de Zoon des Menschen
di. de Mensch, de Hemelsche mensch, of de Mensch-Idee,
het Goddelijke in ons, moet veel leed ervaren, eer het
overwint. Maar die overwinning — reeds beseft dit Hellas,
— wordt nu — en dit is de verrijking die Rome aan de
menschheid schonk, — het begin der schepping van een
nieuwen Staat, een Godsstaat op aarde, een die echter
van het Oud-Christelijk denken nog zoo ver is, wegens de
ontbinding van het oekonomisch-politieke leven, dat
het hem verschuift in een transcendente werkelijkheid.

EEN EN ANDER UIT DE OUD-CHRISTELIJKE
LETTERKUNDE,
Behalve de Nieuw-Testamentische geschriften, die een
bloemlezing vormen, in Katholieken geest geredigeerd,
zijn er nog tal van andere werken uit ouden tijd, die
ons een en ander kunnen zeggen omtrent het Christendom als uiting van de Ziel der Menschheid. Maar zoo
ergens, dan mag hier allerminst aan volledigheid worden
gedacht ; uit de rijke stof zullen wij alleen nemen, wat
noodig is, om ons inzicht in de oorspronkelijke ontwikkeling der gemeente to staven, en wat verder, hetzij
door vroomheid of schoonheid of wijsheid, nog van
belang kan zijn voor ons.
De literatuur van de eerste eeuwen, laat zich onderscheiden in Evangelien, Handelingen, Brieven, Openba-
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ringen, Pleitredenen en Leerboeken. En het is dikwijls
heel moeielijk te zeggen, wanneer zij precies geschreven
zijn. Want historische kritiek kende men toen nog niet,
en tegen vroom bedrog voelde men al evenmin bezwaar,
als thans nog Roomschen, die den rok van Trier of het
hout van Christus' kruis vertoonen aan de leeken, Op
naam van beroemde mannen werden opgesteld geschriften, die ten deele jonger zijn dan zij, of soms wel ouder,
en dit maakt het lastig om den weg te vinden in het
labyrinth der Oud-Christelijke literatuur. Maar dit is dan
ook niet noodig ; de methode, die naspeurt, wanneer dit
of dat is geschreven, komt niet verder, dit hebben wij
voldoende gezien aan het feit, dat de moderne theologen
bij een ignorabimus beland zijn ; onze manier, de godsdienstwetenschappelijke, vindt beter haren weg, waar zij
vergelijkt en ontdekt, wat alien in die oudere eeuwen
gemeenschaplijk eigen is. En dan doet het er immers
niets toe of Mattheus of de Openbaring uit de jaren 80
zijn of 180, want de stof, die erin is verwerkt, is dikwijls
overoud en dit is b.v. het geval met de Evangelien des
Bijbels. Marcus is waarschijnlijk jonger dan de anderen,
maar achter die anderen zit dan een oorspronkelijk
Grieksch geschrift, dat naderhand bewerkt is in het
Arameesch, om dan nogmaals, in verschillende recension,
weer in het Grieksch vertaald te worden en, na kort of
lang, den kanon te bereiken. Dat Grieksche geschrift, of
z'n origineel, is de tekst, dien een dichter heeft geschapen
om bij het mysteriespel dienst te doen, en daarin wordt
dan vertoond, hoe het Christuskind, de jonge Zon, geboren wordt uit het sterrenbeeld de Maagd, hoe hij den
kamp aanbindt met duivelen en daemonen en geneest
de zieken 1), hoe hij aan het kruis komt en gedood wordt,
1) Aanteekening bij den tweeden druk. — Men denke aan den
genezenden Zonnegod Apollo.
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maar in de lente wederkeert. Maar deze dichter, die
gevoed is met den geest der wijsheid, ziet in de Zon
het hooger licht, het kennislicht, dat in den edele woont,
en dus schept hij den Christus om tot een idealen
Mensch, een menschelijken God, en hij gebruikt de
trekken van de Dionusos-, en de Mithra- en de Heraklesmythe, enz., en hij, die thuis is in het oude Testament, combineert met z'n astrale en z'n mythologische
stof de Oud-Testamentische verbeeldingen aangaande
den Messias, leeraar, genezer, lijder, God, en misschien
neemt hij ook nog op Boeddhistische momenten en dan
de wijsheidswoorden, die — zooals men ziet in Philo,
Seneca en Epiktetus, maar ook in den Talmoed — gemeengoed zijn van de besten onder het dan levende geslacht.
En de zin van dit Evangelische gedicht is dan voor
de lezers en aanschouwers aanvankelijk een verborgenheid: zooals in Alexandria de allegorische verklaring van
het O. T. en van Homerus een groote rol speelt, is ook
in dit pogem, dat uit Egypte komt, het meeste allegorisch; men moet uit de verbeeldingen de beteekenis
zoeken : een verhaal, als dat van Christus, die op de
golven wandelt, is parallel aan dat, wat Philo schrijft
over de ziel, een schip, dat over de zee des levens gaat,
en door storm geteisterd word, totdat de Rede in ons,
het Goddelijke, ons redt. En als verteld wordt van den
blinde, wien Christus de oogen met slijk afwischt en die
dan ziende wordt en wordt gestuurd tot het bad Siloah,
di. Uitstorting, dan bedoelt dit, hoe de mensch, verblind
door zonde, geheeld wordt door den Logos, die zich
daartoe bedient van alledaagsche middelen, en hoe hij
dan nog verder wordt gelouterd door het goddelijk leven,
dat in de waereld opwelt als een bron der eeuwigheid.
Zoo vindt men in de Evangelien een schat van dichterlijk-wijsgeerig schoon, en het zou der moeite waardig
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wezen de slechte commentaren of verklaringen van deze
boeken te vermeerderen met een goede, maar deze kan
alleen geschreven worden door een dichter-denker, die
in de poêzie der oudheid zich heeft ingedacht. De Katholieke bewerkers van den oorspronkelijken tekst waren
reeds niet meer congeniaal aan het genie, dat het Evangelie componeerde. En de navolgers, die de apokryphe
Evangelien verdichtten, zijn op hun voetspoor voortgeschreden, alleen zij hebben gechargeerd de vlakheid, en
zoo is geworden het christelijk fabeltje van Jezus' kindschheid, en over Maria en Pilatus, enz, hebben zij zinnen
aan elkaar gehecht.
Tot hun ontschuldiging kan dienen, dat de groote
dichter van het oorspronkelijke Christus-epos of Christusdrama ver voor was bij z'n tijd, zooals men kan zien
aan andere fragmenten, b.v. de Herinneringen van den
Heiligen Johannes, waarin een symboliek is van een
goddelijken dans — de Heer danst met de zijnen —
doch die dan is verstoken van literaire kracht. Voorts
zijn de Evangelien, die wij bezitten, van het oorspronkelijke poeem gescheiden door bewerkingen, waarin de
sectegeest z'n hoogtij viert, en wel, zijn de Katholieke,
kanonieke boeken dan meer getemperd in de richting
van verzoening, maar zij zijn verzinlijkt, omdat men de
allegorie historisch heeft begrepen, en dan is het maar
een enkele schrede verder als men aankomt met de
heiligensprookjes van de Apokryphen, waarin het kindje
Jezus muschjes maakt, waaraan hij, om te laten zien z'n
wondermacht, het Leven geeft en die hij vliegen doet.
En met de Handelingen, waarin apostelen verheerlijkt
worden, gaat het in dezelfde richting ; Apostelen vond
men in de Synagoge der Verstrooiing ook ; reizende
predikers, die hun liberale vroomheid aan de heidenen
brachten, om hen dus voor het Jodendom te winnen.
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De leer der Apostelen of de Didache is uit dezen kring,
een christelijk boekje, dat ons echter thuis brengt in
den geest der Joodsche zendingswerkzaamheid. Welnu,
zulke apostelen, zij werden verheerlijkt in geschrif ten
als de Reizen van Petrus, de Reizen van Paulus; de Acte
van Johannes, van Thomas en Andreas, Martelaarsboeken
behooren ook tot dezen kring. Het meest bekend zijn
ons de Katholieke Handelingen der Apostelen in ons
Nieuwe Testament, een echt onhistorisch werk, zooals
men zal zien, als men let op de samenstelling, die allerminst een eenheid toont, op de mirakelen, waarvan zij
vol zijn tot meerdere eere Gods, op de lange redeneeringen, die men Paulus en eerst Petrus in den mond
legt en die men toch zeker niet ter plaatse per stenogram
heeft opgenomen. Het boek bedoelt to demonstreeren,
hoe de patroons ter rechter en ter linker zijde,
Petrus en Paulus, de grootste vrienden zijn, en het wil
verder laten zien den snellen voortgang van het Evangelie, dat God het winnen doet, trots het verzet der
menschen. Het is geheel een heiligenhistorie van de
Katholieke kerk ; men denke aan den jongeling die, als
Paulus predikt, inslaapt en uit het raam valt, maar dan
door den apostel weer uit de dooden wordt gewekt.
Dan bestaat de oud-Christelijke lectuur uit Brieven ;
die van „Paulus" staan ons het dichtst, omdat men ze —
met andere van Petrus en Jacobus en Johannes — in
den Bijbel vindt, De grondslag ervan is gnostische bespiegeling, maar daar heeft de Katholieke geest, slijpend
en vijlend, aan veranderd en er overheen gewerkt ; ook
zij zijn niet van een man : die aan de Romeinen, b.v. toont
onderscheiden lagen ; traktaten zijn het van leerstelligen
acrd, maar ook wel van praktische beteekenis in zoover
er over allerlei kerkelijke kwestie's in gehandeld wordt.
Sommige stukken als Romeinen 6, 7 en 8 en 1 Cor. 13 zijn
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van groote literaire en religieuse waarde ; natuurlijk
moet het oorspronkelijk, dat de kettersche leeraar Marcion
van enkele dezer brieven nog gekend heeft, door z'n
theosophische gnosis zuiverder en dieper zijn geweest
dan onze vervlakte en dus bedorven tekst,
Maar ook nu nog komt ons bier en daar uit de Paulusbrieven een geest van zuivere vroomheid tegemoet, dien
wij waardeeren, al is hij als omsluierd door kerkelijke
phrase. Ik zeg phrase, omdat men bij het godsdienstonderricht de kinderen laat van buiten leeren de, aan
deze letterkunde, op grond van sleur, ontleende teksten :
nul voor het hart, voor 't Jong verstand
te duister en te hoog.
Maar een opvatting, dat wij, met Christus gedoopt,
tot zijnen dood gestorven zijn, om met hem levend te
worden en in nieuwheid te wandelen, zij is voor den
denker, die het door ons gesprokene gevolgd heeft en
verstaan, van eeuwige beteekenis. Want het is immers
zoo : het oude natuurlijke is, als het Godsbesef, het besef onzer mede—goddelijkheid, in ons is wakker geworden, ten doode gedoemd, om dan uit de volheid des
Geestes te worden weergeboren.
In de Paulusletterkunde wordt ook herdacht het Avondmaal ; een modern mensch begrijpt deze symboliek ;
Christus, de goddelijke, is niet verre ; hij moet ons eigen
worden ; als het woord bij de bediening wordt gesproken ; „neem, eet, dit is m'n lichaam, dat voor u verbroken, dit is m'n bloed, dat voor u vergoten wordt," dan
wil dit zeggen, dat de Christus niet mag zijn een historisch phenomeen, dat hij het Ware is, dat in ons gestalte
moet verkrijgen, en wij gedenken de hymne van den dichter Novalis op het Avondmaal, waarin hij wonderschoon
ons doet gevoelen, dat, zooals de aardsche liefde zoekt
vereeniging, de vereeniging bereikt wil worden in het
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eten van Z'n lichaam en in het drinken van des Heeren
bloed. Symboliek dus, maar van diepe, groote dingen.
De brieven, die niet in den kanon voorkomen, ga ik
voorbij, omdat zij natuurlijk niet den invloed hebben
gehad op de algemeene cultuur van het Westen, als de
Bijbelsche brieven, die immer als gezaghebbend golden
voor de Katholieke gemeente, en omdat zij uit letterkundig of wijsgeerig oogpunt niet heel gewichtig zijn.
Ook de Apokalyptische geschriften zijn niet een bespreking waard: de Openbaring van Johannes is een
boek, dat aan mysteriegeloovigen laat zien, hoe in den
Paaschnacht de stand des hemels is, en hoe deze zijn
zal, als Christus komt (wat, zoo zegt men, in den Paaschnacht zal geschieden). Christus is in deze sfeer van gedachten het Licht, dat het duister overwint, dat de
meerdere is van vijandige gesternten als de Draak, het
Groote Beest of de Walvisch en andere, en dat de
zielen van zijn uitverkorenen zal brengen in zijn lichtstad, waar zij in heerlijkheid voor eeuwig zullen leven.
Sterk zijn bier de invloeden zichtbaar van het Parsisme,
met name de Mithra-leer, — de basis is de voorjaarsmythe, maar alles krijgt nu een geestelijke beteekenis.
Onder de Pleitredenen zijn het meest interessant, die
van Justinus ; de eerste betoogt, dat de Christenen niet
behooren to worden vervolgd, omdat zij noch atheisten
zijn, noch aan allerlei misdaden schuldig staan. Hun godsdienst, laat hij zien, is redelijk, voert tot een nobel leven,
en de geboden van Christus zijn in ieder opzicht van
de grootste zuiverheid. Jezus en de profeten zijn hun
voorgangers. Jezus is de menschgeworden Zoon van God,
die de macht der duivelen heeft vernietigd en ons den
Doop, het Avondmaal en de viering van den Zondag heeft
geboden. Een andere pleitrede van denzelf den auteur
heeft het karakter van een samenspraak met een zekeren
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Trypho, en wil aantoonen, dat de Mozaische wet is
voorbijgegaan en heeft plaats te maken voor de nieuwe,
de wet van Christus ; en dat Christus terecht naast God
wordt vereerd, omdat hij, door de profeten aangekondigd,
zich Gods Zoon heeft bewezen in zijn opstanding en
zijn hemelvaart.
Maar ik zal niet verder op deze letterkunde ingaan,
ik zal zelfs niet de namen noemen van de onderscheiden
Kerkvaders, die door hun arbeid het leerstuk der gemeente hebben voorbereid. Aileen moet ik iets zeggen
van den diepzinnigen Origenes (185-254), die, op het
voetspoor van zijn leermeester Clemens Alexandrinus,
de allegorie toepast op het Oude Testament en zoo
tracht aan te toonen, dat het Oude in het Nieuwe is
vervuld. In plaats van een letterlijk verstaan der oude
scheppingsmythe, vindt hij, dat de waereld door de Godheid eeuwig wordt geschapen, hiermee uitdrukkend een
echt-wijsgeerige gedachte, want zoo is het immers : onophoudelijk existeert de Kosmos door de wilsdaad van de
Goddelijke Idee. En dan vindt men bij hem de leer aangaande de Wederoprichting aller Dingen ; eens, als de
straffen voor de zonden zijn geboet, komen alle menschen
tot den oorspronkelijken staat van deugd weerom, en tot
de zaligheid, die dan beteekent, dat God alles zijn zal
in alles en in alien.
Zie, ik schrijf deze Bingen in een historisch moment,
waarin misschien het einde is gekomen van de Westersche cultuur, waarin op elkander botsen de mogendheden
Oostenrijk, Duitschland, Rusland, Frankrijk, Belgie en nu
ook nog Groot-Brittannie. Ili heb de koorts der laatste
dagen meegemaakt, ik heb gereisd in overvolle treinen,
die vervoerden militairen ; ik heb gevoeld van duizenden
de angst en de benarring ; als een stortvloed is dat
gekomen in enkele dagen maar, dat van den oorlog met
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z'n verschrikkingen van honger en bankroet en moord.
Dan wordt de ziel aangegrepen door het groote mededoogen, dat ons immer past, maar dat wij nu eerst recht
besef fen ; dan gaat het leven van millioenen met z'n diepe
smarten door ons leven heen. En wij voelen ons nog
ver van dat allerbeste, waarnaar de zielen dorsten : de
vrede is er niet, zal ooit de vrede komen, dien ons het
Christendom heeft toegezegd?
Intusschen propheteert Origenes — en z'n stem is
eene uit een wijdscher koor — van de herstelling aller
dingen : dan is de smart niet meer en de zonde is tenietgedaan, en al is het of zij ijdele droomers waren, in
dieperen zin is en wordt de Eeuwigheid weer opgericht.
Wij mogen niet verwachten van de waereld, wat zij
niet geven kan : wel kan nog worden een ons meer beveiligend volkenrecht en door een Areopagus der menschheid kunnen twisten tusschen staten dan vreedzaam
worden opgelost, maar wat duren zal, dat is de spanning
van de onderscheidene belangen, die soms voeren kan
tot breuken ; en daar cultuur gegrond is in natuur, blijft
voorondersteld de waan, de haat, de drift, al het natuurlijke, dat wij bedwingen, maar dat ons soms vulkanisch
teistert, en dit besef kon voeren tot een eindeloozen
weemoed, indien wij niet verstonden, dat de waereld
overwonnen is. Zij is het in den rijp geworden geest, zij
is het in het denken, dat de harmonie des levens tast
in de versplintering, zij is het in 't geloof, dat het ervaren
mocht, hoe „des Lebens schweres Traumbild sinkt und
sinkt und sinkt", zij is het in de lief de met haar wondere
vertroosting. Zij is het waar men heeft de stile, rijke
wetenschap, dat de Idee de waereld leidt, dat goed is
de Kosmos, trots de hem kruisende verwarring. En dit
is de terugkeer tot der waereld oorsprong, dit is de
verwachting van het goddelijk Rijk, dit is het herstel,
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waarvan Origenes gewaagde, en dit begrip is nooit verouderd ; eeuwig, eeuwig gaat in de Ziel der Menschheid
die Menschheid op haar Zelf terug, en het oude is nieuw
geworden en de gedoofde lichten stralen weer. Indien gij
de wijsheid kent en de ontroering van het ideale schoon
en indien in u is de aanbidding, dan verstaat ge dit,
En de oude Origenes is dan uw geestverwant, en ge
bevindt, dat er een voelen is, dat gaat door alle harten,
een geestelijke gemeenschap van hen, die ernstig zochten,
een gemeenschap der heiligen, zou de oude Kerkleer
zeggen, en tot haar behoort de vrome mensch van nu,
zoo goed als Plato, als Boeddha of als Origenes,
Hieraan denk ik ook, als ik den naam noem van den
grooten Augustinus (354-430). Hij is de meest geniale
der kerkvaders, zoon van een heiden en een christin,
eens aan het waereldsch leven ten prooi, goed geschoold
in de klassieke letterkunde, Skeptikus, dan Platonicus en
Neo-Platonicus, wordt hij door den begaafden redenaar
Ambrosius voor het Katholieke Christendom gewonnen
en is sedert praktisch werkzaam als priester en bisschop,
terwiji hij theoretisch arbeidt aan de ontwikkeling der
kerkelijke leer. Uit de zekerheid, die een mensch heeft
van zich zelf, besluit hij tot de zekerheid aangaande
God, maar de God van Augustinus is die der Christenen, de drie-eenige, de Schepper van hemel en aarde ;
tegenover de Manichars, die zeggen, dat er een oorspronkelijke tweeheid is van goed en kwaad, verkondigt
Augustinus het monisme : alleen het goede beginsel van
de zuiver geestelijke Godheid is werkelijk, het kwade
is enkel ontkenning, heeft geen substantialiteit — een
groote gedachte zeker, voor ons modernen waardevol,
omdat wij ook monisten willen heeten en de tweespalt
der waereld ons in de harmonie der dingen volstrekt
besloten schijnt. En als Pelagius opkomt voor den men-
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schelijken wit, als Pelagius zegt : God iciest uit tot zijn
genade, hen die dit verdienen, dan is Augustinus ook
hier veel dieper en hij verkondigt een absolute voorbeschikking: zie, zegt hij, alien zijn wij door de ongehoorzaamheid van Adam N erwezen tot verderf, maar God
leest uit de menschheid enkelen uit, die hij dan toerust
met geloof en tot de zaligheid verkiest.
nude bespiegeling, zoo zal men zeggen, maar zou zij
daarom dan verouderd zijn? Ligt dit ten slotte niet in
alle wetenschap, dat er is een keten van oorzaak en
gevolg en is daarin niet besloten ook de mensch, en is
elk onzer, wat hij is, niet door de machten, die z'n herkomst en z'n levensloop beheerschten ?
Zeker, ook hij telt mee, ook hij kan wat, maar dat
hij het kan en een ander niet wellicht, dat is weer door
den zegenrijken invloed van tallooze omstandigheden
den een ziet men geboren met hoogen geestelijken aanleg, z'n aard is zuiver en z'n karakter sterk; opvoeding
en milieu, waarin hij groot wordt, bevorderen in hem,
wat goed en nobel is — terwiji een ander in de waereld
meebrengt een last van drift en zonde en z'n omgeving
dien last nog telkens grooter maakt,
Wanneer ik nu begrijp, dat niet een toeval de waereld
als geheelheid stuurt, maar dat dit is de Rede, het goddelijk Denken en het onvergankelijk Willen, is het dan
niet zoo, dat de goede mensch, die in zich zelf zal vinden
harmonie en ruste, daartoe door God verkoren is?
En wanneer dan Augustinus er van spreekt, dat wij
allen „in Adam zijn gevallen", dan is dit, in mystieke
taal, een groote waarheid : voor zoover wij Adamskinderen, omdat wij Adamskinderen zijn, als menschen dus,
zijn wij ten prooi aan de natuur, zijn wij van het Eeuwige
vervreemd, Wij hebben immers deel aan het eindige,
aan het vergankelijke, wij zijn zondig, egoistisch, krach-
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tens ons menschelijk wezen. Maar de besten onder ons,
doordat zij in Christus gelooven, d. i. doordat zij het Goddehike in zich zelven vonden, zijn van den waan, het kwaad
verlost, zij zijn de uitverkorenen, de groote geesten, en
in hen is de liefde en in hen is de vrede, en zij vormen
met elkander, temidden van de staten dezer waereld,
den Godsstaat, die door Augustinus dan beschreven is
Augustinus' Civitas Dei is een philosophie der geschiedenis ; hij tracht er den zin van het verloop der
historie in te doen verstaan. De aanvang is de periode,
die de Wet nog niet kent, de toestand van onschuld ;
dan volgt die van de Wet ; zooals de eerste nog geen
strijd toont, is de tweede, die van den strijd, waarin de
mensch wordt overwonnen, de derde heeft met den strijd
de zegepraal ; het is het tijdvak, waarin de genade Gods
verschenen is.
Van Adam tot Noach en den zondvloed duurt de
kindschheid van ons geslacht ; van Noach tot Abram de
knapenleeftijd, van Abram tot David, die der jeugd, dan
die der maimelijke jaren tot de Babylonische ballingschap.
De vijfde periode is die van de diepste vernedering en
loopt tot Christus ; dan komt de zesde, waarin de
aardsche historie een einde neemt, de eeuwige Sabbath
treedt in ; de Godsstad triomfeert over alle waereldrijken,
die het verderf ten proof vallen, terwiji voor de stad
Gods de zaligheid is weggelegd.
En ook dit is niet verouderd, dit boek van Augustinus,
maar men moet het begrijpen, dat men bier alweer heeft
los te maken den inhoud van den vorm ; de vorm, dat
is de nog gebrekkige wetenschap van dien ouden tijd,
de inhoud, dat is de gedachte, die ook wij de onze
noemen, de gedachte aan ontwikkeling, het besef, dat
zich een plan verwerkelijkt in de historie aller eeuwen.
Zooals men in het visioen van het Oud-Testamentisch
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geschrift Daniel, na de heerschappij van de dieren, den
Zoon des Menschen komen ziet op de wolken om nu
voortaan to regeeren, zoo is het ook hien het rijk van
Christus overwint. En al beteekent dit niet, dat de waereld
volkomen wordt, dat ophoudt de strijd, in welken norm
dan ook, het beteekent wel een demping van den strijd,
een vaster evenwicht, een wijzer, schooner menschenvolk, dat bestuurd wordt door in denken ; het wil zeggen :
wijder binding, die dan tevens hechter is en sterker, en
waar zij nimmer uitsluit, door de spanning der enk'len
en der volken, alle tweespalt, een dragen van die tweespalt, van dit eindige, in godlijk-grootsche rust.
Wel het meest aangrijpend zijn Augustinus' Conkssiones, waarin ons openbaar wordt de worsteling van
een mensch naar God. Dan is het, of wij luisteren naar
een ouden Davidspsalm, wanneer wij deze boeken lezen ;
ook bier rijst het hart op, uit de verslagenheid en het
donker, tot de bevrijding en het goddelijk licht. Evenals
in Faust de held na al z'n zoeken vindt :
Ew'gen Liebens Offenbarung,
Die zur Seligkeit entfaltet,
zoo is het ook hier : „de gerechtigheid", zegt Augustinus,
„die voor God geldt, is de liefde, waarmee ons God.
„vervult, en daarom is de beginnende liefde (gerechtig„heid) de beginnende zaligheid, de toenemende liefde, de
„toenemende zaligheid, de volmaakte liefde, de volmaakte
„zaligheid."
Dit werk is een monument van Christelijk voelen ; het
behoort tot de waereldletterkunde, en, zooals een vertaler ervan zegt : „Augustinus' theologie wierp hare
stralen door de gansche Middeneeuwen tot in den
nieuwen tijd ; Thomas Aquinas, Thomas a Kempis, Bernhard van Clairvaux hebben den adem van zijn geest."
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„U zij prijs", zoo staat in de Confessiones, U„ zij eere,
„o Bron der erbarming I Ellendig werd ik en gij kwaamt
„mij naderbij. Reeds kwam dichter tot me uwe rechter„hand, om mij uit den poel te redden en mij te reinigen,
„en ik wist niets daarvan. Niets riep mij terug van den
„dieperen afgrond der vleeschlijke begeerten, dan vrees
„voor den dood en het komende gericht, dat, schoon
„mijn denkwijs dienaangaande telkens wisselde, toch
„nooit mijn hart verliet.”
En dan komt z'n God tot hem, en eens kan hij het
zeggen : „dan zult ook Gij in ons rusten, zooals Gij nu
„in ons werkt, en dan zal Uw rust in ons zijn, zooals
„Uw werken hierbeneden Uw werken in ons waren.
„Gij, Heer, Gij werkt altijd door, Gij rust altijd door, Gij
„ziet niet in den tijd, Gij beweegt u niet in den tijd en
„Gij rust niet in den tijd en toch schept Gij het zien in
„den tijd, ja den tijd zelf en het rusten van den tijd."
Dit is de taal van een overwinnaar, en Augustinus is
daarom genoemd de heilige, omdat hij door z'n geloof
en z'n hoop en z'n liefde over de waereld heeft gezegepraald.

DE NIEUWE ORDE.
Rome — dit bleek ons de vergoddelijking der staatsidee ; het Christendom — het was, naar z'n oorsprong, de
ontdekking van dat innerlijk, dat, als een Godsrijk, de
waereld heeft te overwinnen, Maar als het Godsrijk dit
zal doen, dan kan het zich niet afwenden van de aarde
en het aardsche Leven, dan kan het niet volgen het
voetspoor van kluizenaars en monniken, dan moet het
veeleer zich een orde scheppen, waardoor het het bestaande aan zich onderwerpen kan.
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Aanvankelijk zoekt het Evangelie het verlorene te
redden, hun, die als schapen zonder herder zijn, het pad
te toonen, dat tot verlossing voert, en dit te meer,
omdat men, neergedrukt door het bankroet der maatschappij en het onzekere der politiek, waardoor dynasflan wisselen, zooals fortuinen zinken — omdat men,
door dit alles neergedrukt, het einde der waereld als
op handen ziet, het goddelijk gericht ziet komen, waarvan de Pers, en, op zijn voetspoor, de Jood ook had
gedroomd. En als men dus daarbuiten niets bezit en
enkel heeft te zorgen voor z'n onvergankelijk Zell, dan
zoekt men op de eenzaamheid, en van de sekte der
Esseners heet het, dat zij afgezonderd woont, en „Johannes de Dooper", wiens beeld versmolten is met dat
van den astralen Waterman, verblijft in de woestijn, en
het is te bezien, of pier ook wellicht van invloed is de
Indische idee van waereldvlucht, die, sedert Alexander,
(met de trekken van de Boeddha-Krishnamythe) naar
Egypte over zee kon komen. In elk geval, de Cynicus,
de bedelprediker van den laat-romeinschen tijd, toont,
dat men in het Westen vatbaar was voor ascetisme en,
voor zelfverloochening. Een sterke uiting van dien betrekkelijk nieuwen geest is dan het kluizenaarsleven;
menschen als Simon Stylites forceeren het tot groote
onnatuur, maar een macht wordt het, als door een claustrum of heining omgeven anachoreten een gemeenschap
vormen, die gehuisd is in een klooster : zulke kloosters
worden straks dan met elkander in verband gebracht ;
een organisatorisch talent schrijft hun een regel of een
orde voor, en op die manier ontstaan de orden van de
Benedictijner monniken en, later, vele andere. Doch in
dit ascetisme is toch maar een moment van 't zich ontwikkelend Christendom. Naarmate zich de Kerk verbreidt,
naarmate zij aan krachten toeneemt, zal Naar wel ver-
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volging wachten en zal zij hare bloedgetuigen of martelaren
tellen, en in hun levensdocumenten is het, dat de romantiek van toen z'n hoogtij viert, maar ook gelukt het haar
den kamp te winnen, ten koste van veel ideale goederen,
zeker — en het zal gebeuren, dat zij zich op den troon
plaatst der Caeasaren in de gestalte van den grooten
Constantijn. In hem triumfeert het beginsel van het
bureaukratische, dat, in den loop der tijden, voor de
staten van het Westen van zooveel beteek'nis werd- En
het romantisch pogen van den hem verwanten Juliaan
om het oude heidendom nog te herstellen, leidt tot niets,
lokt enkel uit een loutering der Christelijke kerk, die,
in zedelijken zin, zeer noodig was geworden, Want het
oorspronkelijk ethisch enthousiasme had wel wat van
in puurheid ingeboet. Men zocht het liever in de leer
dan in het leven ; en het Keizerlijk Byzantium — hier
toch zetelde het hof sinds Constantijn — was een theologisch brandpunt, zooals, gelijk wij zagen, in het algemeen het Oosten met in wijsgeerige traditie, vooral de
dogmen over Vader, Zoon en Geest en hun verhouding
onderling doordacht heeft en heeft vastgesteld, gelijk het
praktisch Westen meer zich bezig hield met vragen, die
direct het leven aangaan : b.v. die betreffende de vrijheid
van den wil (Augustinus). Het Byzantijnsche rijk toont de
doordringing van het jongere Christendom en de oudere,
Hellenistische cultuur, maar dit wil dan zeggen, dat het
mede deel heeft aan de Westersche verdorvenheid, het
despotisme der Caeasaren, de gruwelijkste instincten.
Met het Evangelic, dat de absolute waarde uitdrukt
van iedere menschenziel, is opgegroeid de demokratische
idee, en de kamp van orthodoxen en van ketters is er
een van keizerlijke hovelingen en het breedere yolk.
Zooals men, bij de spelen van de Tiberstad, partijen
vormde v6Or en tegen gladiatoren en hun kans op over18
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winning, zoo had men hier de orthodoxe, blauwe hofkliek, en de kettersche of groene demokraten, en de
hartstocht was er zekerlijk niet minder om, nu het ging
om homo-oesia of homoi-oesia, di de gelijkwezendheid
of gelijkvormigheid van Zoon en Vader, en men elkander
overhoop stak om een enkele letter i. En zoover was
men reeds barbaarsch geworden, dat het Credo quia
absurdum est : ik geloof, omdat het ongerijmd is, van een
Tertullianus, den oorspronkelijken zin voor philosophisch
denken in dit oostelijk land verdrongen had. Vandaar,
dat hier niet was to wachten een verdere ontwikkeling
zoomin als in het Westersch rijk, welks Caesar woont
in Rome : dit zal geschokt worden en straks ondergaan
door de groote Volksverhuizing; Gothen, Sueven, Angelsaksers, Hunnen slaan op hun beurt 't imperium uiteen.
Odoacer zet Romulus Augustulus af, moet zelf dan wijken
voor Theodorik den Grooten, den Oostgothen-koning
die to Ravenna zetelt, een in zijn soort verdienstelijk
man, met zin voor kunst en kennis — maar z'n schepping duurt niet en door Narses wordt ze in de 6e eeuw
verwoest. Maar dan zijn het barbaren, die een nieuwe
macht verwerkelijken in noordelijker Europa, en het
Frankische rijk volgt op het Oud-Romeinsche van het
Westen en het Oosten, en hierheen is gebracht het Christendom, en het zal er vinden een hoogere ontwikkeling
onder nieuwe menschen, een vrijer, frisscher ras.

Tot de nieuwe orde behoort de Katholieke kerk, De
gemeenten, elk voor zich, door oudsten of presbyters en
opzieners of bisschoppen bestuurd, vormen straks een
hoogere eenheid, en het spreekt van zelf, dat steden als
Rome, Alexandria, Antiochie, Constantinopel en Jeru-
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salem daarin een eerste plaats bekleeden. Jerusalem, dat
is de stad der overlevering, Alexandria en Antiochie zijn
van oudsher centra van cultuur, Constantinopel of Byzantium is vorstelijk verblijf, maar allen overvleugelt Rome,
door z'n roep van rechtzinnigheid, z'n groote bisschoppen
als b.v. Gregorius, z'n waereldhistorische traditie, om
maar enkele factoren, die het versterkten, hier to noemen.
De bisschop wordt Paus, en de Romeinsche Ceasar is
in hem herleefd. Herleefd is de Romeinsche staat, is de
hierarchie der kerk, met haar pyramide, welker toppunt
de macht van Petrus, di. de macht der pausen is. Want
bedrog doet het hare : Petrus is de eerste bisschop van
Rome en heeft van zijnen Heer ontvangen het bevel
weid mijne lammeren, en hem is toegezegd het dragen
van de sleutelen des hemels, en wat hij bindt zal gebonden, en wat hij ontbindt, zal ontbonden zijn op aarde.
Niet het vervallend rijk van Oost of West, nog niet
het wordend rijk der Franken is de Christelijke staat ;
die staat, die straks het kanonieke recht gaat scheppen,
is voorloopig de Roomsche, de Katholieke Kerk,

IDEE EN REALITEIT,
Het Goddelijke, het Aanbiddelijke — niet dit, niet dat,
maar de Logos, die in alle waereld woont, die is in
elken mensch, die zich bewust wordt in den wijze ; religie
dus, voorname, vergeestelijkte menschelijkheid ; en uit
haar een gemeenebest, dat Been slaaf kent en niet weet
van man of vrouw, maar allen vrij acht, omdat de God
in hen hen heeft vrijgemaakt — ziedaar, door nevelen
van troebele phantasie, het grondbesef des Christendoms,
uitkomst van alle vorige culturen.
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En nu, in het Oostersch, in het Westersch Romeinscbe rijk, van dit alles luttel winst. Gemeenschappen, die
politiek en oekonomisch moeten ondergaan, barbarisme
in Byzantium, kerkelijke politiek in Rome, de antieke
beschaving en hare schatten bedolven onder asch, nadat
door de Volksverhuizing ontstoken is een brand — is het
niet troosteloos, dat het beste in de waereld, dat de
idee bier van het Evangelie, zoo zich slechts verwerkelijkt in dus verbasterde gestalte ?
Eens stond to Alexandria het Museum, gebouwd door
Ptolomaios Sooter en Ptolomaios Philadelphos — het
was een wijdsch gesticht van weten met z'n eerbied voor
oorspronkelijke geschriften, die men bewaarde of liet
overschrijven, het was een asyl voor geleerden, het had
z'n dieren- en z'n plantentuin en z'n astronomisch observatorium. En men onderrichtte er studenten uit alle waereldhoeken, en er was een boekerij, die door Julius Ceasar
werd verbrand, maar door Marcus Antonius, zoo goed
het ging, vernieuwd. En dit Museum was een symbool
van laat-Helleensche wetenschap : wat wist al veel een
Aristoteles : dat de aarde een bol was, bedacht hij op
grond van een eklips, en, encyclopaedisch, omvattend
was z'n studie van planten en van dieren, en Plinius
(geb. 23 n. Chr.) ontdekte in z'n Historie der Natuur de
wet der zwaarte, en Aristarchus had reeds in de 3de eeuw
gevonden, dat de zon het middenpunt van het planetarisch
stelsel is. En dit alles was nu teniet gedaan, met de cultuur der schitterende Hellenen, met de kunst en de wijsbegeerte, en van het Christelijk humanisme restte enkel
nog de phrase, en men verketterde elkander, en het dierlijke
daarbinnen triomfeerde, of men Borg zich op in kluis en
klooster, vervuld met ijdele droomen, of men openbaarde,
als de vaderen der kerk, die verenging van bewustheid,
die beeld en teeken als historische gebeurtenis vat.
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Zou men niet moedeloos worden, als men deze dingen
overweegt? Zou men niet denken, dat de geschiedenis is,
een chaos zonder zin en zonder orde ? Ja, tenzij men inzie,
wat de gang der waereld is.
De Idee, de Orde, die ook Wijsheid heet en Recht
en Schoonheid, komt niet tot verwerkelijking dan door
gestagen kamp. De Harmonie vooronderstelt de disharmonie, die zij heeft te overwinnen. De Geest groeit op
uit de Natuur, is dan echter met het natuurlijke allereerst behept ; het onbewuste is in eersten aanleg ook
nog in de menschenwaereld machtig, en, zooals in de
lagere schepping, zoekend, tastend, droomend immers,
tot het straks in klaar aanschouwen, eigen richting kent
en eigen wegen vindt. Want de historie is de gang van
het natuurlijke tot de cultuur, en dus is voorondersteld,
dat zij eerst zelve nog in menig opzicht blind schijnt,
dus wat zij opbouwt, straks weer sloopt, wat zij met
moeite heeft gevestigd straks te gronde richt. Toch is
dit enkel schijnbaar, want het oude leeft voort en komt
terug : niemand zal zeggen, dat het Christendom, welks
zin wij thans eerst goed verstaan, verloren ging, en de
klassieke waereld is ons niet gesloten, en de idee van
den godsdienst der Romeinen zet zich voort, en zoo volbrengt zich het plan van de geschiedenis, langzaam, langs
verwrongen wegen, maar wat doet het ertoe ? zij die
gelooven, haasten niet.

Vraagt men mij, wat dit plan der historie dan eigenlijk
is, dan antwoord ik : bevrijding van de macht der natuur,
beheersching der natuur door ontwikkeling van het denken, Als het Goddelijke in ons, het Waereldzelf, de
Waereldrede, zich bewust wordt, dan onderwerpt het aan
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zich de onbewuste krachten van de schepping, dan worden wij groot in techniek en industrie en landbouw, dan
zal sterker inzicht in de wetten van het leven en den
groei der maatschappij ons beter maken, onzelfzuchtiger,
en er zal zich vormen, uit het chaotisch onrecht, een
steeds vaster, meer omvattend Recht, dat het Recht is in
den Staat, en uit het spel der staten bouwt zich op den
duur een statenbond, waarin oorlog mogelijk, maar zeker
zeldzaam is, omdat nu alles, wat den vrede storen kan,
door overleg wordt afgewikkeld, en de demokratische
regeering minder kans gunt aan avonturen van financiers
en diplomaten. Bedenkt men, dat dit ook beteekent een
hechter oekonomisch evenwicht, dat hiermee gepaard
gaat, door verbeterd onderwijs, verlossing van die menschelijke bekrompenheid, die is de oorzaak van elkander
niet begrijpen, en dus elkander haten, dan wil dit zeggen,
een meer normale toestand, al is hiermee allerminst
beweerd, dat dan volmaakt geluk op aarde wonen zou.
Want de evolutie is niet ter wile van het geluk ; ingewikkelder structuur van geest maakt den geest wankeler,
gevoeliger, aandoenlijker, en dus is grooter de smart van
den beschaafden dan van den oermensch of den primitieven Wilde. De evolutie, die de historie ons laat zien
en waaraan wij zelven deel hebben, zij is er, opdat worde
uitgespreid de macht des Geestes, opdat verzichtbaard
worde, wat de God in ons kan, hoe de Kosmos den
Chaos overwint. Zij is er, opdat wat nu bezit is van
een enkele : kunst, religie, wijsheid, kome in ruimeren
kring en ook aan diepte Winne, al is het niet to denken,
dat worden uitgewischt de grenzen, die uit elkander houden
geestelijk — hoog en — laag, al is er steeds een keurbende van gevoel en intellect. Maar misschien zal dan
de mindere zelfs de meerdere zijn van hen, die nu nog
mogen gelden als de allerbesten, en in dien zin is er
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toekomst, is er een belofte van waarachtig geestelijk
goed. Waar die toekomst ligt? Misschien niet in Europa,
omdat dit te oud is en verscheurd door rassenhaat en
straks misschien door oorlog uitgeput en door bloedbederf, door ouderdom vertroebeld, maar dan in Amerika
of in Australia, of in het Oud-Japan en China, niemand
die dit nu nog zeggen kan. Maar dit is zeker, dat het
„Godsrijk" komt, het rijk van den Geest en z'n bovenaardsche glorie, en de geschiedenis zoekt er naar, en
hun die God liefhebben, d. i. die den zin des levens
weten, werken alle dingen mee ten goede, als zij dadenrijk met God de toekomst tegengaan.

OUD-CHRISTELIJKE KUNST.
In de katakomben, de begraafplaatsen te Rome, onder
de aarde, waar de Christenen bijeen zijn tot hun cultus,
is voor het eerst de Christelijke kunst gegroeid. Muren
en zolderingen zijn beschilderd met teeken en symbool ;
in het coemeterium der heilige Domitilla treft ons de
druivenrank, die herinnert aan het woord van Christus : „Ik
ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken." Orpheus, die,
zoo zegt de Grieksche mythe, in de onderwaereld daalde,
is het beeld van Christus, omdat Christus opgestaan is
uit de dooden, en, als Orpheus, door z'n melodieen de
wilde dieren, de booze driften temt ; Jona, die gered
wordt uit de zee, Daniel in den leeuwenkuil, Lazarus,
verzinlijken ook de opstanding, den triomf van het door
Christus aan het licht gebrachte leven. Al deze figuren
toonen een bepaald, schier onveranderlijk karakter ; zoo
vinden wij het straks terug in Duitsche kloosters, in
Saksen, aan den Rijn. Ook de pauw, ook de vogel
phoenix, die uit de asch herrijst, verbeeldt de onsterfelijk-
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heid, de palmtak duidt op overwinning, de duif is de
heilige Geest, de visch is Christus, dien de vrome aan
het nachtmaal nuttigt.*) Als goede Herder komt de Heer
van de gemeente dan in effigie voor: een baardelooze
jonkman, met korte haren en vriendelijk zacht gezicht,
gekleed in korte tunica, den gordel om de lendenen,
sandalen aan de voeten ; aan z'n zij heeft hij een taschje,
een emmer en de fluit, op z'n schouder beurt hij het
nu weergevonden lam. Zoo o.a. in het coemeterium van
Agnes ; een andere goede Herder is het schoone Lateaansche beeld ; maar vorstelijker wordt de gestalte van
den Christus in de S. Apollinare te Ravenna : hier omringt
het hoofd een nimbus, en geleverd is het type, dat
statuair zal worden te Byzantium, Betrekkelijk laat komt
voor het kruis, oorspronkelijk teeken van het overwinnend licht, eerst in veel jongere tijden in verband gebracht met Christus' marteling ; het crucifix verdringt dan
de gestalte van den goeden Herder. Naast Apostelen als
Paulus en Petrus komt Maria voor in de coemeteria
van Priscilla en van Agnes, het eene uit de 2de , het
andere uit de 4de of 5de eeuw.
Wat de bouwkunst aangaat, zij vooronderstelt de
basilica van de Romeinen, d, i, het rechthuis , zij heeft
een voorhof (atrium, narthex) voor de boetenden, met
een bron of cantharus ; een hooger middenschip met twee,
door zuilenreeksen afgeschoten, zijschepen, waar de gemeente neerzat ; dan een cirkelvormig bema, ook wet
apsis, der geestelijkheid bestemd. Want hier, afgescheiden
van de luisterenden door de cancelli, stond de bisschop
op een verhevenheid en preekte voor de schare. Een
*) Aanteekening bij den tweeden druk. — De visch is inderdaad
hier en daar bij het Mysteriemaal in plaats van het brood getreden,
stellig omdat, in overouden tijd, de Zon in de visschen of als visch
na den winter machtig werd,
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triomfboog, musivisch, met veel kleur verlucht, welfde
over den presbyterzetel en de cathedra van den bisschop
en het altaar, d. i, het allerheiligste.
Romeinsch gedacht is ook de rondkerk, herinnerend
aan het pantheon, met koepeldak ; uit Naar ontwikkelt,
in verbinding met het straks genoemde type, zich later
de kerk in kruisvorm; men denke aan de Aya Sophia,
die in 537 Justinianus voltooid had en die hem deed
uitroepen : „Ik heb u overwonnen, Salome Kleurige
mozaieken als die in de apsis der kerk van Cosmo en
Damiano uit het Rome van de 6 de eeuw, toonen, hoe de
zin voor pracht en waereldschheid zich in de christelijke
gemeente heeft ontwikkeld.
ook de pazie kwam aan het woord. Zij bedoelt voornamelijk teksten to leveren tot het gezang van de gemeente.
Prudentius (± 400) en Ambrosius zijn beroemd geworden
door wat zij gedicht hebben ter eere Gods en van het
martyrium. Aan de hymnen van Ambrosius ontleenen wij
de volgende
Kom tot uwen vromen kring
Gij, die eens de maagd ontving.
Heel de waereld roemt en juicht
Nu dus God zijn macht betuigt.
Niet uit bloed des mans verwekt
Werdt g'ons, eeuwig Heil, verstrekt,
Maar de wil des Heeren bracht
U in 't vleesch door wondermacht,
Zij, nooit door een man bekend,
Groote deugd en tucht gewend,
Zij wordt moeder en zij baart
Hem die heerschen zal op acrd,
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Als de zon uit haar paleis
Treedt Ge, held, begint G'uw refs,
Gaat den weg met blij gevoel,
Die u brengt naar 't hooge doe!.
Van den Vader kwaamt gij neer,
Tot den Vader keert gij weer.
In de hel zelfs daalt ga af.
Dan ten hemel uit het graf.
Gib die zijt aan God gelijk,
Bouw nu machtig op uw rijk,
Schenk ons uwen grooten steun,
Waar de zwakke zich op leun'.
Hier uit uwe kribbe breekt
't Licht dat straks uw woord ontsteekt,
Bij geloovens hellen glans
Jaagt het weg elk duister gansch.
U zij lof, o jonkvrouws Zoon,
Vader, U ten hoogsten troon,
Gij des Zoons en 's Vaders Geest,
Zij aanbidding allermeest.
Verder zie men in den Evangelischen gezangenbundel
het derde lied, de vertaling van het Te Deum laudamus :
Wij lovers U, o God, wij prijzen Uwen naam.
In breede klanken golft de hymne op, en alle denken
en willen wordt neergeleid in den vrede van den Verheerlijkte, Wiens lof vult den hemel en de aarde, en ook
de ziel van den dichter als een storm doordringt. Want
wat de oude mythe zegt : dat voor den troon des Aller-
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hoogsten de Serafijnen en de Cherubijnen juichen, dat
is waarachtig ; indien de mensch zich voelt nabij het
Goddelijke, indien dit Goddelijke is Tangs hem heen
gegaan, zooals staat in een oud Boek, en hij heeft Het gezien
en hij heeft Z'n stem gehoord, en over hem was Z'n
erbarming, en z'n schuld is weggenomen en nu spuit op
z'n vreugde als een bron uit de wildernis — dan zwelt
aan z'n zang en hij, die smetteloos is geworden als een
engel in z'n lichte kleeren, hij slaat z'n snaren, en z'n
violen jubileeren, en het is nog als op de oude Italiaansche
doeken, het is nog als met de eng'lenkoren van een
Fra Angelico.

DE ISLAM.
Tot de oude waereld, immers tot het Oosten, behoort
nog de cultuur van den Islam, die afkomstig is uit het
land der Arabieren en die door Mohammed eigenaardig
is gestempeld.
Nomadische stammen zwierven, sinds veroude tijden,
door het hoog- en steppenland van het antiek Arable ;
nu had deze, dan een ander weer het staatkundig overwicht, en Mekka vooral won aan beteekenis door de stichting van het heiligdom met een uit de lucht gevallen steen,
Kaaba, een heiligdom dat wel kon gelden als een soort van
pantheon. De Koreishieten heerschten hier, en hun stad
was, door de bedevaarten op de groote hooggetijden, als
de geschillen in den lande rustten, een centrum van den
handel. Als de hun verwante Joden zijn de Arabieren,
die hier elkaar ontmoeten, arm aan phantasie, prikkelbaar maar ook weer realistisch en vol zin voor onaf-
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hankelijkheid ; in hun ziel roovers, oorlogvoerders, leefden
zij in clans of stammen ; primitief was hun godsvereering :
boomen, steenen, dieren, schimmen, sterren worden naast
elkaar gediend. De geesten heeten disjin en men vindt
namen van goden als Hobal, Allat, Alluza, Manas. Contact met Joden en met Christenen doet zich dan op het
Godsbesef der Arabieren gelden ; ook ontmoette men door
volksverschuiving Perzen en Romeinen, en er was van
uit het Zuiden een eeuwenlang verkeer met Indie. Nu
wordt Mohammed of Mohammed ibn Abdallah ± 6W de
persoonlijkheid, die het nieuwe en het oude samenvoegt,
en in den Koran heeft hij neergelegd de vruchten van
z'n dichten en z'n denken.
Omtrent 570 n. Chr, to Mekka geboren was Mohammed,
een man van arme familie ; zeer gevoelig voor religieuse
indrukken leidde hij een asketisch leven in een bergstreek bij z'n vaderstad ; then hij veertig jaar oud was
ontving hij een goddelijke openbaring, zooals hij meende ;
toen hij ervan vertelde, werd hij door z'n landgenooten
vijandelijk behandeld of bespot. Zijn eerste aanhangers
vond hij in Jathrib, waarheen hij 622 vluchtte en dat
voortaan Medina of Medinat al Nabi, stad des propheten,
zou genoemd worden. Deze reis heet Hedschra en met
haar begirt de Islamietische jaartelling, die naar de
maanden berekend wordt. Met haar vangt ook z'n invloed
aan ; als hij tien jaren later sterft is reeds een groot deel
van het Arabische schiereiland voor z'n geloof gewonnen.
Dit geloof noemde hij Islam, overgave, n.l. aan God ; het
middenpunt ervan is de leer aangaande de eenheid van
het goddelijk Wezen, die zich tegen de triniteitsleer der
Christenen stelt en niet anders is dan een joodsche
opvatting in de hoogste macht. Tal van godsgezanten
hebben in den loop der tijden de ware religie voorbereid ;
aan Mohammed, die ze volkomen onthult, gaat Isa of
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Jezus vooraf ; de denkbeelden aangaande het laatste
gericht, de onsterfelijkheid zijn meest ontleend aan Jodendom en Christendom ; sterk ontwikkeld is de overtuiging
der voorbeschikking, die hier zelfs bot fatalisme wordt
geen mensch ontkomt aan wat hem is bestemd van Godswege ; er zijn uitverkorenen en verworpenen, maar, zoomin
als bij Augustinus, doet dit denkbeeld afbreuk aan den
zedelijken ernst : het gebruik van bedwelmende dranken
is met dobbelspel, echtbreuk, woeker verboden, wat een
uitnemenden invloed heeft geoefend op die volken, waar
de Islam zich heeft verbreid. Peilers der wet zijn de vijf
voorschrif ten : geloof aan den eenen God en aan Mohammed, vijfmaal daags bidden, aalmoezen schenken, vasten,
pelgrimstochten naar Mekka, terwijl er een klein en een
groot feest wordt gevierd als de pelgrimsvaart gehouden
is. Door den Ajihad d.i. den heiligen oorlog in z'n programma van het ware leven op te nemen, door het
paradijs te beloven aan elk, die er in sneuvelde, bracht
Mohammed den godsdienst in nauw verband met een
staatkunde, die het gebied der Arabieren steeds vergrootte
en straks de halve maan deed rijzen in Noord-Afrika en
in het Spaansch gebied.
Het heilig boek, waarin de openbaring van Mohammed
is vervat, is de Koran, op last van chalif Aboe Bekr
bewerkt ; zij bestaat uit verschillende soeras; soms is hun
karakter prophetisch-visionnair, dan weer verstandelijkdor. Maar hun inhoud was geschikt om vormend te
werken op Oostersche stammen en rassen, Intusschen,
zoodra hier hoogere verfijning en beschaving optrad,
bloeiden de kettersche richtingen, en ook deed men,
onder het masker van rechtzinnigheid, geweld aan den
tekst. Dan spreekt men van Hadith, die zal uitleggen
het eigenlijk bedoelde. En dat men zulk een vrije exegese
noodig had, is wel duidelijk, indien men slechts bedenkt,
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dat b.v. de Mazdayaznische godsdienst sterken invloed
heeft geoefend op den Islam in z'n ontwikkeling, zooals
naderhand in zekere kringen de wijsbegeerte. Ook het
Boeddhisme doet zich gelden; vooral in de Islamietische
mystiek. Al Ghazzali (11 de eeuw n. Chr.) is de theoloog
bij uitnemendheid, die de terreinen van theologie en
philosophie scherp uit elkaar wil houden, en die in z'n
geschriften de Ihya-al-ulum en Talafus-al-falasifa, de wijsbegeerte in skeptischen zin bestrijdt en dus het oorspronkelijk geloof to redden tracht.
Maar intusschen had die wijsbegeerte, met Grieksche
wetenschap, terrein veroverd onder Arabieren. Avicenna
is b.v, een Aristotelicus (10 de eeuw); de zuivere broeders
vormen een orde van vrije denkers ; door hen is de in
de (lo de eeuw) bij de Moslim bekende wetenschap tot
een encyclopaedia verzameld. Averroes of Ibn Rosch is
een beroemd commentator van Aristoteles ; wat hij belijdt is een soort pantheisme, dat de individueele leer
der onsterfelijkheid uitsluit, omdat er eigenlijk maar een
Goddelijke Rede is, die in ons alien woont, zich in ons
alien tijdelijk verwerkelijkt, zoodat wij enkel maar ons
dieper wezen onsterfelijk kunnen noemen. Zoozeer als
in deze bespiegelingen het Islamisme is verdiept, is het dit
ook in het Soefisme, dat, bij veel grilligs, mee be vat een
zuivere schoonheid en invloed heeft geoefend op de
letterkunde van het jongere Perzi6. Als de stichter van
deze mystiekgezinde richting geldt AbuSaid, die het
eerste klooster zal gebouwd hebben en geleefd zal hebben in den aanvang van de 8ste eeuw.
Men zoekt vereeniging met God in vrome lief de ; wie
de geboden volgt staat nog siechts op een lageren trap;
uit dezen kring van menschen komen voort de beroemde
heiligen als de vrouw Rabia van Jeruzalem, en Halladj,
de man, dien men het woord toeschreef : Ik ben de waar-
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held. Excessen zeker, maar Ghazalli is toch ook, bij al
in eerbied voor den Koran, door het Soefisme aangeraakt
al zal hij niet met Sohrawardy (1191) beweren, dat extase,
intuitie alles is ; al zal hij pleiten voor een orthodox
geloof (dat ketters als de Motazilieten met hun leer der
wilsvrijheid reeds vroeger afbreuk deden), toch voert hij
in de Islamietische rechtzinnigheid het mystieke denken
in. En zooals reeds gezegd is, de Nieuw-Perzische paten
die Mohammedanen zijn, zijn Soefisten, de zinlijke Hafis,
Bien Goethe nazong in in West-Oestlicher Divan, zoo goed
als Sadi, de kalme, en Dschell-al-eddin-Rumi.
Maar deze gansche gang der Islamietische ontwikkeling
toont ons, hoe, trots alle onderscheiden, de geest alom
dezelfde is. Er komt een moment in de ontwikkeling
der cultuur, waarin men voortschrijdt tot de overtuiging,
dat het Goddelijke, de idealiteit, de zin is van de waereld,
dat wij, in dat Goddelijke Leven, ons bewegen en zijn,
en of men nu met den Hindoe het eindige versmaadt
voor het Oneindige, dan wet dit vergankelijke bemint
als het uit God geborene, de spiegeling der eeuwige
Idee, het doet er niet toe, in alle diepere religie is het
diepste toch het pantheisme.
En terwiil de Islam weinig heeft to zeggen tot een
hooge cultuur, terwig haar roeping enkel lag bij volken,
die nauwelijks tot beschaving kwamen, spreekt nog tot
ons het Soefisme, waaruit ik straks een enkel literair fragment citeeren zal. Maar intusschen heeft het Mohammedanisme ook op het Westen ingewerkt als politieke
macht : het heeft een eigenaardige cultuur geschapen op
het Iberisch schiereiland, het tegenwoordig Spanje ; het
heeft later uitgelokt de reeks van kruistochten, die
de nieuwe geschiedenis als hebben ingeleid : het heeft
wetenschappen als chemie, mathesis, enz. met de philosophie van Aristoteles — en dat hebben Joodsche den-
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kers ook gedaan — geschonken aan de Middeneeuwen,
die daaruit de Scholastiek der Roomsche Kerk bereidden
en het denken mede maakten, dat in de toekomst heerschen zou. Uit die Joodsche kringen stamt de reeds
vermelde Kabbala, een geheime leer, vervat in boeken,
die Jezirah (schepping) heeten en Sohar (glans), en waarin
wij wedervinden de Platonische Ideeên en den Logos
van de Stoa ; verder hoort hier thuis de ook al reeds
genoemde Salomon Ibn Gebirol (Avicebron), die „de Bron
des Levens" schreef ; dan de dichter Joeda-Ha-Levi, die
wel reageert tegen allerlei bespiegelingen, maar toch aanprijst de geheime leer van het oude boek Jezirah, en
eindelijk Mozes Maimonides (1135-1204), auteur van
„Moreh Nebuchim", den zoekenden leidsman, waarin het
Aristotelisme met het Jodendom versmolten wordt, De
Arabische wijsgeeren hebben wij reeds aangestipt, en
ook zij, zoo goed als de Joden, hebben een ferment
gelegd in het denken van de Middeneeuwsche Westerlingen en het behoed voor een verstarring, waarin anders
zekerlijk dat denken zou verloopen zijn,
Wonderlijk toch zijn de wegen der geschiedenis : aan
het Christendom, dat tot ons kwam, bleken saamgewerkt
to hebben Indie en Babel, Perziê, Egypte, Israel, Hellas,
Rome, en zooals wij zullen zien ten slotte, het Germaansche voelen : terwijl ons nu reeds zichtbaar werd
de invloed van de Arabieren : een ingewikkeld weefsel
van onderscheiden draden, dat voortdurend rijker wordt
en grootscher en al meer en meer het beeld laat zien
van ons onvergankelijk Menschheidszelf, waarin de God
woont, die in de waereld is gekruisigd, maar die toch
de waereld overwint.
En als wij nu weer staan in een geweldig tijdsgewricht,
als Europa druipt van bloed, en de slagvelden rooken,
en Vise is opgegaan in vlammen, en de oude vastigheid
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der ziel ontzinkt, dan houden wij opgericht onze hoof den
toch, want voor ons uit gaat de Historie, en zij heeft de
groote beloften, dat nets zoek raakt van het reeds gegrepene, van de cultuur die is in der volk'ren schoonst
bezit ; wij, die zoeken, wij zullen, naar het oude beloftenrijke woord, ook vinden, en door de gerichten van de
waereld, door de debacles der monarchieen en der republieken, komt het hoogere leven, het leven des Geestes,
en daaraan heeft ook middellijk jets bijgebracht Mohammed, hij niet een der grootsten, noch der grooten, maar
toch geroepen en dus ook noodwendig in de armeeen
van de rassen, die oprukken naar de rijken van het Licht.
Als men spreekt van de Arabieren, dan denkt men
nog aan lets anders dan aan wetenschap, philosophie,
Islam ; dan zijn er ook nog de moskeeen met hun minaretten of torentjes, met hun rondboog en kielboog en hoefijzerboog ; met hun gewelven, die denken doen aan
druipsteengrotten, met hun ornamentiek en bonten schitterschijn. En er is het Alcazar en het Alhambra met
verwrongen arabesken, er zijn klingen van Damascus en
wapenen van Toledo : ook is er ivoorwerk, glaswerk,
leerwerk van groote kunst en zorgvolheid, en beroemd
is de kalligraphie der Koranteksten op papier, door de
Moslim ontleend aan China en in Europa ingevoerd. En
zien wij de sprookjes glanzen van de „Duizend en een
Nacht", dan is het niet Arabik, dat ze verzint, maar
de Perzen doen het, zooals de fabel Indisch is, al wordt
en sprook, en fabel door den Muzelman bewerkt, Hariri
van Bassora (1054-1121) zal de avonturen schilderen
van den slimmen vogel Aboe Zaid, die de rollen speelt,
onder meer, van lamme, prediker, meester, advocaat en
losbol en altijd allen voor den mal houdt, tot hij ten
slotte wordt een heilige, am ons aldus to verlaten.
0, wondere phantasie in den menschengeest, die uit
19
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de dorre waereldlanden wellen doet fonteinen, waarin
veelkleurig schitteren de hemel en zijn starren, gij hebt
gebouwd de tempels en gij hebt gedicbt de mythen, en
legenden spint gij, zoo teer als rag van kart. En van u
was de verrukking, toen wij luisterden naar het verhaal
van Alladin of van den vogel Rok, en gij hebt ons gezegend in droeve, vale uren en gij hebt doen lichten
onze droomen van een wijdsche, stifle vreugd. Als ons
bestaan dan uitgaat boven dat van plant en dier, dan
is het door het denken, ja, door het groot vermogen,
dat in het onderscheidene schouwt en weet het Eene,
maar het is ook door de phantasie, „Schosskind Jovis",
zooals haar Goethe noemt, en zij is het, die den arme
nog ontsluit paleizen, en de ziel, die is gebannen uit
den hof der Lieflijkheid, voert zij tot het hoogste geluk
weerom.

„God doet volgen den nacht op den dag en den dag
„op den nacht. Hij maakt en schat alle dingen. Hij is
„de waarheid. De andere goden, die men aanroept, zijn
„enkel leugen. Hij is de hooge God, de Allerhoogste.
„Ziet gij niet, dat zijn hand doet zinken de wolken, die
„regen geven, zoodat onmiddellijk zich de aarde bekleedt
„met groen?
„Hij is wijs en vol voorzorg. Hij bezit dat, wat in den
„hemel is en op de aarde. Hij is rijk en zijn lof is in
„Hem zelven. Ziet gij niet, dat Hij tot uw gebruik bestemd
„beef t, alles wat de aarde bevat, dat het schip de golven
„splijt op Zijn stem, dat Hij boven uwe hoofden het
„uitspansel vasthoudt, omdat Hij goedertieren is en mede„doogend? Hij is het, die u zendt den dood en die u
„weer zal opwekken. 0, hoe ondankbaar is de mensch.
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„Aan alle volken hebben wij zijn heilige riten voorge„schreven. Mogen zij ze houden, en niet twisten over het
„geloof. Roep hen tot God. Gij gaat op den rechten
„weg. Als zij twisten, zeg hun : God kent uwe laden.
„Hij zal u alien oordeelen op den dag der opstanding.
„Weet gij niet dat de kennisse Gods omvat de uitge„strektheid van de hemelen en de aarde? Alles is ge„schreven in het boek. Ales is licht des Allerhoogsten.”
(KORAN).
„De bedriegelijke aard der waereld ziet men op de
„volgende wijzen. In de eerste plaats beweert zij, dat
„zij altijd bij u zal blijven, terwijl zij u natuuriijk van
„oogenblik tot oogenblik ontviucht en u vaarwel zegt
„als een schaduw, die schijnt vast te staan, maar zich
„inderdaad steeds beweegt. Dan biedt zich ons de waereld
„order het masker van een schitterende, maar onzede„lijke toovenares, beweert op u verliefd te wezen, ver„troetelt u, en gaat dan tot uw vijanden, terwiji zij u
„prijs iaat aan den dood door verdriet en wanhoop. Jezus
„(wien vrede zij !) zag de waereld geopenbaard in de
„gestalte van een leelijke, oude heks. Hij vroeg haar,
„hoeveel mannen zij had gehad; zij antwoordde, dat deze
„talloos velen waren. Hij vroeg haar of zij waren ge„storven, of zij van hen gescheiden was, zij zei, dat zij
„ze alien had vermoord. „Ik verbaas mij, sprak hij, over
„de dwazen, die zien wat gij aan anderen hebt gedaan
„en u toch nog willen.”
(AL GHAllALI),

Iemand kwam eens ter moskee na 't biduur aan.
Elkeen was op 't punt van weer naar huis te gaan.
Hoe — zoo sprak hij — keert gij alien huiswaarts weer?
Wel — was 't antwoord — 't biduur is verloopen, heed
Toen ontsnapte 'm luid een „ach”, en met die zucht
Steeg uit _het kranke hart een lieflijk geurige lucht.
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Toen sprak iemand uit den hoop: dat „ach" geeft 't mij I
Dat, in ruil, al mijn gebedsloon 't uwe zij 1
Goed, sprak hij, tot dien ruil ben ik bereid.
D'and're nam het „ach" met groote gretigheid
En dien nacht vernam hij plotseling een stem:
Levend water kocht gij, met dat „ach" van hem!
Hoeveel, denkt ge, is zulk een zucht voor God wel waard?
Meer dan al wat wordt gebeden over d'aard.
(DSCHEHALEDDIN ROEM).
Vert. uit Levenslicht van HUGENHOLTZ.

DE WOESTIJN.
De Arabier — dat is de woestijn, waardoor hij trekt met
z'n kameelen, en hij tuurt naar de verten, en de lucht is
als koper, en het gaat voort tot oasen, waar koeling is
en lessching voor den dorst. De Arabier — dat is de
woestijn, en de woestijn is, in deze waereld, in de immense
Waereldziel, het branden der begeerte, de koorts des
levens, de viamgloed van ellende, waar niets is dan het
afgestorvene, niets dat toezegt geboorte, bloei en zaligheld. Maar dat is het wat ze maakt zoo onuitsprekelijk
geweldig : dit erbarminglooze, dit waarvan niet is een
druppel water, omdat het niet ontving een druppel tot
eigen lafenis, dit telt ook toch mee, dit is er, en eeuwig
schrijnt het in het hart der dingen , laat de wind streelen
de halmen van een graanveld in Augustus, laat de weien
groenen onder bui van Holland, laat door rivieren spelen
het vroolijk visschenvolk, en het wood mag pralen in
morgenglans van dauw en de rozen geuren rondom
Philippopel — dit is er, dit van de wildernis, en het is
de prophetie van dat wat komen zal : een dorre aarde —
als ijler wordt de dampkring, zooals gebeurt, wanneer
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planeten sterven : de waereld voert het nu reeds mede
op haar omgang rond de zon.
Maar de Arabier zet koers door deze eindelooze verten,
en hij denkt aan z'n arbeid, aan z'n doel, aan de liefden,
die z'n hart vervullen, en dit is het symbool des Geestes ;
de Geest gaat ook uit in steppen van behoefte, in wildernis van dorsten, in alvergankelijk leven, en intusschen
mijmert Hij z'n stile droomen, en een oase ligt er, en
daar borrelt voor Hem op de koelte van het zuivere
water Gods.

GERNIANIA .
„In ieder huis groeit op, naakt en onvertroeteld, de
jeugd tot deze grootte, tot dezen wasdom, waarover
wij verbaasd staan. leder kind geeft de eigen moeder
de borst, en het wordt niet aan rdienstb'ren of minnen
prijs gelaten. Vrijen scheidt van onvrijen geen fijnere
opvoeding ; de eersten zoo goed als de laatsten spelen
met de dieren op den grond tot de leeftijd de vrijgeborenen scheidt en hun adel hen kenbaar maakt. Eerst
laat leeren de jonge mannen den wellust kennen, vandaar hun onuitputtelijke kracht. Ook de meisjes worden
niet gehaast : in gelijke jeugd, van overeenkomstige gestalte, hen evenarend in sterkte en in gezondheid, geven
zij zich den gemaal, en van de sterkte der ouders getuigen de kinderen."
Zoo teekent ons Tacitus in z'n Germania de opvoeding
van een yolk, dat bestemd was Rome-Griekenland op
het tooneel der waereld to vervangen. En hij roemt der
vrouwen reinheid : dat zij niet verdorven worden door
de verlokking der komedie, dat zij niet mede doen aan
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drinkgelagen, en te lachen om het slechte is hier niet als
in Rome „geest des tijds." Kortom, de beroemde historicus
schetst ons hier het beeld dier primitieve stammen met
een zichtbare bedoeling ; hij wit toonen, dat z'n eigen,
veelszins decadente natie zich wel in acht moet nemen
voor hun mogelijke vijandschap, en dat de Keizer, die
in 98 n. Chr. aan de grenzen is, wijs doet ze te secureeren
en er daarom zoo langdurig toeft. Ook is bij Tacitus het
heimwee van een edelen geest naar zuiverder cultuur
dan die hem in z'n stad omringt ; en wat die cultuur
niet brengen kan, dat vindt hij in het hart der natuur
bij simpele, ruwe menschen, Zoo heeft naderhand Rousseau
gesmacht naar onbedorvenheid, en Bernardin de St.
Pierre, en Tolstoi, en dit gevoel kan niet uitblijven in
vertroebelde beschavingen. Het zegt, dat er iets anders
komen moet, en, in dit geval van het Romeinsche rijk,
dat zijn walgingwekkend naspel vindt in het dusgenaamd
„gekerstend" Oosten, in Byzantium, trekt het heimwee
naar den „blonden Rijn" en naar den „blauwen' Donau"
en de historie antwoordt op dit heimwee met den opbouw
van de toekomst door de dynastie van Carolus.
Het Germania, dat de Romeinsche schrijver kent, en
waarvan Caesar ons bericht in z'n Gallischen oorlog, is
verdeeld naar onderscheiden stammen, en het gebied van
een stam in gouwen, die in honderdmanschappen uit
elkander gaan. Zulk een honderdmanschap (of honderd
gezinnen) vormt een dorp; het onverdeelde grensgebied
heet mark, het is in communaal bezit. De rest is verdeeld
naar de verdienste ; elk woont op z'n hof of hoeve, is
hier z'n eigen meester ; an Englishman 's house is his
castle — dit spreekwoord zou den Duitschen zijn gegrepen
uit het hart. In geval van oorlog sluit men zich aaneen ;
aan het hoofd staat de vorst, en het is geen schande,
zegt Tacitus, onder de „comites" of begeleiders geteld te
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warden. „Gastmalen, zij het ook eenvoudig, toch rijk,
Belden als soldij ; krijg en roof bieden stof aan tot goedgeefschheid. Men kan hen er moeilijker toe krijgen
het veld te bewerken en de gunst der seizoenen af te
wachten, dan den vijand uit te dagen en wonden te
verdienen. Ja, het schijnt zelfs lui en traag door zweet
te verwerven, wat men winnen kan met bloed."
Uit de aanvoerder of duces bestaat de add; de koning
is de eerste onder hen, de eerste onder zijn gelijken,
wiens macht vooral in tijd van oorlog geldt, want in
vrede is de volksvergadering het machtigst, bij Naar is
ook de rechtspraak en de tuchtiging. Men ziet, hoe hier
de drie momenten van de Middeneeuwen reeds te zamen
zijn: koning, adel, yolk, maar ook, dat van huffs uit het
Germaansche wezen demokratisch is ; de feodale orde
is van later tijd. Van meet af voert dit yolk, als het
komt in de historie, met zich mede het bewustzijn van
de vrijheid; dit is niet specifiek Germaansch ; wat hier
bij de Duitschers is, doet zich ook elders voor, maar
wel is dit bet bijzondere, dat het, op deze hoogte van
ontwikkeling, in contact komt met het Christendom, dat,
zooals wij geleerd hebben, de oneindige waardij erkent
van alien en op den grondslag van het persoonlijke een
substantieele orde vesten wil. De Germanen zijn het,
die dit hebben te volvoeren in den loop der eeuwen.
Aanvankelijk zijn zij van het Christendom nog ver.
Hun godsdienst is er een, die past bij onontwikkelde
barbaren ; hij moet wel onderscheiden worden in in
oorspronkelijken vorm van dien der Edda's waarin het
oude door de dichters of de Skalden geidealiseerd is,
zooals Homeros het met de religie der vroegere Hellenen
heeft gedaan.
Een groote moeilijkheid is, dat Tacitus de goden van
de Duitschers noemt met Latijnsche godsnamen, en wij
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dan niet altijd weten, Wien hij meent met Mars, Hercules
of Mercurius. Maar stellig vereerde men een luchtgod
als Thor, den krijgsgod Tir of Zioe, en Frya, die patrones
der schoonheid was. De godsdienstige bijeenkomsten
hadden dikwijls plaats op een eenzame plek in het woud ;
men dacht, dat het goddelijke wezen daar bij voorkeur
huisde ; de priesters, die mee ten oorlog trokken, waren
offeraars en wichelaars, zij zorgden verder voor de
heilige witte rossen, uit Welker hinneken men den wit
der goden meende to verstaan. Ook komen voor heilige,
wijze vrouwen.
Van een organisatie der verschillende godsgestalten
is geen sprake ; het ontwikkelingspeil van deze religie
is niet bijzonder hoog, veel van de dan populaire voorstellingen leeft nog voort in oude feestgebruiken en in
volkslegenden : zoo is b.v. het verhaal van den rattenvanger van Hameln, die op z'n fluit speelt en de kinderen
meelokt, een variant op de mythe, waarin Wotan de
zielen meevoert op de wilde jacht. Maar naast en boven
zulke wezens als Wotan, Thor, Tir eerde men de zielen,
die in bronnen of in boomen woonden.
In Zuid-Duitschland heeft het Christendom de primitief-germaansche culten en ideeen overwonnen ; in Friesland zijn zij taaier geweest ; een Godin als Hulda komt
in deze streken voor: zij beschermt de vischvangst en
bezorgt den plantengroei. Ook is er Forsete, die op
Helgoland z'n heilige bron heeft ; zij heeft haar beelden
dat van Upsala in Zweden is in z'n soort beroemd geworden. Maar het belangrijkst is de godsdienstige ontwikkeling op IJsland: hier is de Edda geboren, die de
idealiseering der oudere religie toont. Zij is, wat haar
oorspronkelijk deel betreft, geschreven in verzen, en zal
verzameld zijn door Saemund Sigfusson, een Christelijk
priester in de 11 de eeuw ; de jongere, in proza, dateert
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van ± twaalf a dertien honderd. In de Edda's vormen
de goden een familie ; Aesir heeten zij, van wie andere
machten onderscheiden worden, als de Vanen; zij zijn
helden, die, in Skandinavi6 gekomen, de reuzen hebben
weggejaagd, die daar tot toen toe heerschten : een mythe
vertelt, dat uit het lichaam van een dezer reuzen de
waereld is gemaakt. Een andere mythe beschrijft de
schepping zoo : eer deze aarde er was, lag aan den
eenen kant Nevelheim, het land van mist en koude, aan
den anderen kant Muspelheim, het vuurgebied : tusschen
in strekte zich uit Ginnoengagap, waarvan het noordelijk
stuk bevroren was, het zuidelijk gloeiend beet. Nu ontstaat het leven, doordat warm en koud elkaar op eenigerlei
wijs doordringen. Een andere voorstelling zegt, dat de
waereld bestaat uit Brie deelen : Asgard, de streek der
goden, Midgard, die der menschen, Uitgard, het gebied,
dat daar buiten ligt, In de eene sfeer zit Odin op z'n
troon Hlidskialf, in de derde, Atunheim, zijn de reuzen,
het is het land van koude en mist; de brug van het
paleis der Aesir is Bifrost, het is de regenboog waarlangs de goden wand'len. Een zeer gezocht verblijf der
hemelheeren is de waereldesch IJgdrasill; er onder is
de fontein Mimir, waaruit het water van de wijsheid
welt, dat Odin dagelijks drinkt, Dicht daarbij wonen de
Nornen of de Schikgodinnen, die den esch besproeien
elken dag, en hem ook beschutten tegen vijanden als den
draak, die onophoudelijk z'n wortel met z'n tanden
teistert.
Odin is de voornaamste God, de waereldschepper, de
heer van poezie en runen ; oorspronkelijk Wotan, de
storm, is hij bier verheerlijkt tot groote menschelijkheid ;
hij is de beschermer van den oorlog, en de helden, die
sneuvelen, neemt hij op in Walh011 of Walhalla : Odin's
dochters, de Walkiiren, kiezen voor hem uit, die deze
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eere waardig zijn, De moedigen leven dan met Odin,
den Alvader, in genot, dat aan den krijgsman voegt ; de
slechten moeten naar de Hel, 't gebied van Hela, die
godin is van de onderwaereld, Thor of Donar is de god
van den Donder ; op een met twee geiten bespannen
wagen rijdt hij door de lucht ; in z'n bezit is de hamer
Mjiilnir, waarmee hij overwint de reuzen, de reuzen van
de koude en de reuzen van de bergen ; ook heeft hij
den krachtgordel, die hem sterk maakt, en dan een paar
handschoenen, waardoor hij z'n hamer zwaaien kan, Tyr,
zoon van Odin bij een reuzin, is de oude Zioe, maar hij
beteekent in de Edda veel minder dan Loki, het vuur,
de slimme, handige helper der goden, maar vaker nog de
booze geest. De beste en schitterendste van alien is Baldur,
zoon van Odin en Frigga, de zuivere, de macht van zon
en licht. Heimdal is de bewaker der Aesir, ook hij is een
lichtgod die staat bij de brag Bifrost, die bijna geen rust
noodig heeft en op grooten of stand hoort en ziet. Godinnen zijn o.a. Frigga, Odin's vrouw, beschermster van
het huwelijk, en Frya, godin der lief de, Maar boven
Alen uit gaat Odin : zoo zien wij, dat ook deze religie
zich tot het monotheisme heeft gewend.
Wat nu echter het belangrijkst is, is de leer der
Ragnariik of Godenschemering ; men heeft beweerd, dat
zij zou ontstaan zijn onder Christelijken invloed, maar
krachtens het felt, dat in het verhaal, dat hierover spreekt,
de sties een rol speelt, denken wij van zelf aan een voorstellingscomplex uit overouden tijd.*) Ten grondslag ligt
de jaarmythe, maar, zooals elders, heeft hij ook bier
kosmische beteekenis gekregen ; de goden doen aan het
*) Aanteekening bij den tweeden druk. De voorstelling van den God
als Stier is overoud (Jahveh, Mithra, Apis, Zeus-Europa) en wijst op
een tijd waarin de weerkeerende God bij het lengen der dagen in
den Stier staat.
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waereld- en menschheidsdrama mee, de zedelijke toestand gaat op aarde achteruit, een periode van strijd
volgt, die voert tot ondergang, en dit moet zoo zijn,
omdat alien zich in schuld verwikkeld hebben, inzonderheid de goden, die den schat van den plantengroei ontroofd hebben aan de dwergen, Zoo lezen wij in het
Voluspa, waar de profetes Wala aan den hoogsten God
verkondigt, hoe het in de toekomst worden zal. Dat
Baldur slachtoffer wordt, hij, de reine, onschuldige, geeft
het geheel een sterk karakter van tragiek ; de waereldorde neigt ten onder, en de mensch voelt het, dat het
zoo zal wezen, en dus is de Germaansche godsdienst in
de Edda vol van somberheid. Wij hebben hier den
invloed van ras en van natuur op de verbeelding en
haar schepping : dit yolk is niet gegroeid in subtropisch
land, het heeft gekend den drang tot daad, het moest
worstelen met het leven, en de droom bleef verre, de
droom ook van Schoonheid, zooals het meer bevoorrecht
Griekenland hem schouwde en uitzei in z'n kunst. Voor
de Skandinaviêrs, de Duitschers de lange winter en de
lange nachten, en dan brandde in den avond aan het
Westen de zon, die ging verdwijnen in de zee, en men
voelde in zich de melancholia, die later klagen zou in
Byron en in het philosophisch pessimisme, en de melancholie was er, als de wind huiverde door diepe dennenbosschen, als sneeuw lastte op de bladerlooze boomen,
als de mist haar sluiers spon om hut en rots: een
Niflheim. Maar intusschen kon niet ledig zijn de mensch,
hij moest werken, worstelen, en z'n somber voelen,
dat slechts week voor de bedwelming — is dit niet
bij uitstek een Germaansche zonde, de zonde van de
dronkenschap ? — z'n somber voelen ging vereenigd
met een harden arbeid, en hij was, anders dan de rasverwante Parsi, een strijder met de goden ; hij was het,
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ook al wist hij, dat hij met die goden eens zou ondergaan.
Toch was die ondergang niet absoluut. Want, zooals
op den nacht de dag volgt, en op den winter de jonge,
groene lente, zoo zou Baldur herrijzen en er zou vrede
komen over de landen, en alle dingen zouden stralen in
nieuwgeworden schoon,
„Eenmaal, als het einde der tijden komt, zie ik de in
het groen gehulde aarde opkomen uit de wateren ; uit
de wateren, die afnemen, waarover weer de arend met
krachtigen vleugelslag zijn buit meedraagt naar 't nest
in de rotsen. Al de Asen komen dan samen in het Idaveld om vonnis to vellen over het monster, dat kronkelend
de aarde houdt omvat. De herinnering aan de heerlijke
dingen van het verleden wordt weer wakker, en met
haar herleven de sproken, die het oude bewaren voor
heden en voor toekomst. Evenals vroeger spelen weer de
goden hun onbekommerd spel ; bearbeid niet, bezaaid
niet, draagt de akker zijne vruchten ; het booze is weggebannen en Baldur keert terug in Odins staatsiezaal.
In de schoone halle der krijgshaftige goden wonen Balder
en Heider voor goed samen — Weet gij en verstaat gij,
wat dit zeggen wil ? Baldur wordt ontheven van den
bedreigenden ban des doods, en beide nakomelingen
wonen in lengte van dagen' in 't ruime godspaleis. II(
zie er een met goud gesierde feestzaal ; de zon dooft zij,
daar zullen zij toeven, zij die in den strijd zijn beproefd,
en een vreugde wordt hun deel, die nooit verwelken zal.
Dan komt de Sterke van boven ten gericht, die alles
beheerscht als de hoogste en heerlijkste, die oordeelt,
twist beslecht, door vaste wetten orde stichten zal."
Zoo lezen wij in Voluspa, en in dat tragisch besef
van een schepping, die sterven moet, wordt dan behouden
het weten en het willen van een nieuwe, heilige orde —
en de Middeneeuwen en de nieuwe tijden hebben dit
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gevoeld : Slecht is de waereld, maar uit den God, die
vrede is, wordt geboren de groote schoonheid, die overwint de aarde ; ffier, en niet in Rome of Byzantium, begint
z'n zegetocht, het Christendom, dat ook kent de smart
en uit in zelfheid toch triomfeeren wil.
Men spreekt tegenwoordig veel van Theosophie, d. i.
Godswijsheid, en Godswijsheid vonden wij bij alle volken:
jets van het Eeuwig leven, jets van het onvergankelijk
Licht Ook in de Germaansche mythe komt dat uit, ruw,
onbeholpen, niet geadeld door den hoogen geest van
Hellas, zelfs in de Edda niet, zoo rijk niet noch zoo
schoon. Maar het is toch zoo, het is nog altijd zoo : de
waereld is een worstelperk, de waereld is verkocht aan
de begeerte, en het Goddelijke, dat in de dingen leeft,
is zich onbewust nog van z'n herkomst en in richting,
en het grijpt, wat het grijpen kan en het verwikkelt
zich in schuld, een schuld, die dan om wrake roept.
Beeld het uit in dichterlijken vorm, zeg, dat dreigt het
vlammend vuur, dat de oude Middgardslang, de zee,
verwoesting baart, noem den Ferniswolf, den dood, die
moordt en slacht en scheurt — dit is slechts de kleurige
sprake van een phantasie, die rijk is aan gedachten.
Over dit vluchtig, eindig leven heeft zich opgehoopt de
schuld. Heraklutos van Ephesos kon het zeggen, dat alle
dingen moeten boeten naar de orde van den tijd. En
die boete is het groote waereldleed, is het verderf, en
eerst daaruit is de loutering, eerst dit is de wording
van den Geest, den Heiligen Geest, die woont in de
gemeente, di in diepe, refine menschen, en als zij zijn
opgestaan, en als in hen Baldur is of Christus, dan strekken zij hun oogen, en de dingen glanzen, gedoopt als in
genade en de goden schrijden over Bifrost, en alles is
heel stil, heel licht.

KERSTENING.

it Germaansche ras zal den doop ontvangen
van den Christelijken geest, en door z'n aanleg,
door z'n sterk besef van persoonlijkheid, die
zich uit in het „securi adversus deos" van
Tacitus zoo goed als in de Middeneeuwsche mystiek en in
het pantheisme der latere Duitsche philosophen, is het
geroepen den godsdienst van den Christus te verwerkelijken, meer dan Rome het in zijn tijd vermocht.
Natuurlijk is de aanvang van dit proses het nog
onmiddellijke : de doop is niet eerst een geestesdoop
maar een met water, en er zijn stammen, die zich hem
laten welgevallen, gedwongen door het zwaard, of ook
in uitzicht op belooning: 'iv, als de Pruisen zich laten
kerstenen, wanneer hun man voor man een rok is toegezegd. En in Engeland zal Augustinus, een abt uit
Rome, binnentrekken, onder blooten hemel, omstuwd
van een schare, die Mani& zingt, terwig men is in vol
ornaat en medevoert het heilige der Katholieke kerk om
dus te imponeeren. Dan is bekend, hoe men van den
grond rukt godenbeelden, die dus machteloos blijken,
waardoor aan den nieuwen God de heerschappij verzekerd is. Kortom, men overwint zoo door ongeestelijke
macht, maar dit kon niet anders tegenover een bevol-
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king, die nauwelijks was ontgroeid het barbarisme.
Hier paste niet betoog, noch wijsheid, en de beheerschende was bovendien tot meer paedagogische methode allerminst in staat. Op den duur echter voert de Roomsche kerk
ook mede de zuidelijke beschaving, zij het dan vertroebeld ; zij heeft haar oekonomische kennis, haar staatsmanskunst, haar onderricht, haar kloosterwezen, dat
bescherming brengt den zwakken en asylen opent voor
de gestranden op de levenszee ; zij leert aan de menschen van het Noorden de Christelijke deugd van mededoogen, en, wat het gewichtigst is, zij predikt een gedachte
van internationale strekking : boven de staten, die rijzen
zullen in deze nieuwe waereld, heft zich uit de Kerk, die
alien, hoe dan ook verdeeld door grenzen en belangen,
in ideeêle harmonie te zamen voegt. En zal Europa door
het Protestantisme straks versplinterd worden, en zal de
politieke oorlog woeden trots vredesbonden en allianties
en ententes, winnen zal het de Katholiciteit, de alomvattende, niet de Roomsch-Katholieke kerk, maar dat
hoogere Katholicisme, dat gelijkbeteekenend is met een
humanen zin, een sociale orde, die plicht durft vragen,
omdat niemand gekort wordt in z'n rechten ; en dit is
het programma, waarvan de realiseering aanvangt met
de Middeneeuwen, en de Germaansche volken, meer
dan de Romanen, zijn in onze tijden geroepen om in deze
richting voort te gaan.
Dit Christendom, door zendelingen als Willebrord naar
Friesland, door Bonifacius naar Frankenland, Hessen en
Thiiringen gebracht, was dat der higrarchie. Sterk zou
zich het onderscheid ontwikkelen tusschen geestelijkheid
en leeken. De tonsuur verzinlijkte den deemoedvollen staat
der „knechten Gods," maar deze staat sloot niet uit, dat zij
zich de uitverkorenen, den kleros, achtten en daarop hun
recht gevestigd hadden van volstrekte heerschappij.
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Hun liturgie boeide de onontwikkelden : de zielzorg
deed hen binnendringen in de huizen en de harten van
de menschen ; vooral de biecht was in dit opzicht van
beteekenis, daar zij hen toegang gaf tot ieders diepste
innerlijk. Boven de lagere geestelijken stonden de bisschoppen, boven hen de aartsbisschoppen en eindelijk
de paus; de concilien, die eens het leerstuk hadden vast
te stellen, werden nu meer praktisch, administratief in
haar bedoeling : bisschoppen, aartsbisschoppen, abten of
kloosterheeren en ordegeneralen kwamen hier bij elkander
om, onder leiding van het hoofd der kerk, uit te maken
wat voor de Christenheid op een gegeven tijdstip noodig
was. De presbyteriale kerkorde had dus voor de episkopale plaats gemaakt : de kerk sloot zich of tegenover
de politieke organisatie ; zij had haar eigen recht, haar
eigen gerechtshof, waarvoor de geestelijkheid, aanvankelijk alleen voor geestelijk misdrijf als bijv, simonie, omkooping, te verschijnen had. Voor de leeken gold bij
zware zonden, de straf van kerkelijke boete of de excommuniceering, met name in geval van ketterij, godslastering,
scheurmaking, afval, kerkroof, meineed, magie, als ook bij
schending van het sacrament des huwelijks, want het
huwelijk was met doop en avondmaal of misoffer, met
priesterwijding, vormsel, laatste oliesel en boete een
sacrament geworden of zou dit worden; en een sacrament is een goddelijke handeling, waarvan het gebruik
der kerkelijke macht is toevertrouwd. En zooals er diepe
beteekenis is in het huwelijk als sacrament, omdat het
heilig maakt de liefde van twee echtgenooten en ze
bestendigen wil voor eeuwig, zoo is diep de gedachte
van den doop : dat de ziel gewasschen wordt door het
Evangelie van den Christus, dat het oude moet verzinken
opdat het nieuwe rijpe in wonderschoone glorie. En
speelt door de idee van het laatste oliesel de magie die
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men anderzins verbiedt, wie zal ontkennen, dat van
hooge waarde is de bode? en dat het zekerlijk getuigt
van ernst als men den priester zoo verheft, dat men z'n
wijding onverbreeklijk noemt; en is er niet jets lieflijks
in de biecht, in het zeggen van z'n zonden en z'n zwakte
aan veel sterkere menschen, aan de uitverkorenen, die,
met raad en daad, de vromen willen dienen op last des
Allerhoogsten, der Goddelijke barmhartigheid? Het Katholicisme, het is in z'n wezen wondervol, het heeft idealen,
die wij niet missen kunnen in de waereld, zal die waereld
niet prijs worden aan de vervlakking en aan de vergroving ; maar juist dit idealisme had aan zich, als het
licht z'n schaduw, de kansen op bederf ; en de historie
heeft het laten zien : wat moest worden de kleros, het
uitverkoren deel, het heeft gezocht naar macht, het heeft
ontbonden dierlijke instincten ; het kloosterleven, waar
men zijn' zou als voor Gods aangezicht, het is bevlekt
door lijfelijke zonde en het heeft jacht gemaakt op goud
en goed; en de Sacramenten, zij werden in de handen
van de priesters, toovermiddel, en de brute massa buigt
zich voor de hostie, als zij gebeurd wordt in de kathedraal,
en haar zonde is van haar weggenomen, denkt zij, op
het rinkelen van de schellen en op het woord van heilige
lippen — en intusschen : het leven blijft het leven, en het
zijn niet de Katholieke landen, die aan de spits van de beschaving staan, want men heeft er niet gehoord de leuze
van het oude Paulinisme : dat slechts het geloof rechtvaardig maakt, en het geloof, dat is de toestand waarin
de ziel zich zelf heeft prijsgegeven en vereenigd is, in
voelen en in willen, met den heiligen Wil van God.

20

SLOTWOORD.

hans zijn wij gekomen tot dat merkwaardig tijdperk in de geschiedenis, waarop begint de Westersche cultuur, waarop de Germaanschevolken
de waereld gaan veroveren, Uit het diep verleden togen wij ; wij hebben getoefd in de wildenis ; de
holbewoner, de huizer op de takken vroegen onze aandacht en onze erkentelijkheid ; zij die den weg ons baanden tot hooger ontwikkeling, zij die moeizaam worstelden
met de onvriendelijke natuur, zij werden vervangen door
menschen, die die natuur beheerschten en zich ervan
bevrij dden.
Naar primitieve beschaving wendde zich toen onze
blik, totdat wij de Chineezen vonden en de Japanners, totdat wij met de Hindoes droomden van een waereld die
vol is van beklemming en waaruit de ziel verlossing
zoekt, En wij zijn opgestaan, en met Egypte keerde zich
ons denken naar het onsterfelijk leven ; een andere orde
doemde voor ons dieper schouwen op, en dat andere
was machtiger dan wij, dan dit vergankelijke, en aan
Babels waat'ren, waar de zanger eens z'n harpe ophing
aan de wilgen en zat in doffe treurnis, daar hebben wij
gezien de sterren, en wij wisten dat zij beelden van dat
bovenmenschelijk Kunnen zijn, dat alle dingen stuurt.
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Maar dat beteekende een oorlog tusschen duisternis en
licht, want het Goddelijke was deze waereld niet als het
haar eerst nog moest doordringen, en de Parsi legden in de
ziel der volkeren neer het weten, dat Leven is een grootsche
felle worsteling. Maar het Licht zou zegepralen omdat
het was het onweerstandlijk Licht, omdat het was Verheven, Heilig, en Israel boog zich voor den God, Die het
verscheen in brandend braambosch, en Israel had z'n
diep besef van zonde, maar ook z'n uitzicht in eens
volkomen heil. Was dit heil er dan niet? woonde niet
het Goddelijke in de door een God geschapen waereld ?
Ja, als dat wat schittert door het materieele, als het
hart van schoonheid, als de Harmonie, die de Helleen
verstond in kunst en wijsbegeerte, en die meer en meer
beseft werd als zich verwerkelijkend door de tragiek der
dingen heen. En dat doet ze in de sfeer van zelfbewuste
menschelijkheid, dat doet zij in de schepping van den
Staat, waarin het ik bevrijd zal worden, en Rome is er
vol van, Rome met z'n legioenen en z'n recht en heer
scherswil, Rome ook met z'n Caesarenwaanzin en z'n
gebrokenheid. Doch die gebrokenheid is dan de verinnerlijking, en het Christendom getuigt ervan : uit de diepte
van het subject moet worden opgebouwd de geestelijke
orde, en de Tiberstad leent er aan den politieken vorm,
en het Oosten brengt z'n wond're droomen, en Hellas
geeft in wijsheid, en ook lets van in kunst.
Het is dus als in de symboliek der Evangelien : al de
vorsten van de verre landen beuren voor dit Kindeke,
dit Goddelijke, hun goud, hun wierook en hun myrrhe.
Maar dit Kindeke, het zal eens opwassen zelf, in een
nieuwe, vreemde sfeer, bij dat yolk der Germanen, dat
in zich heeft het primitieve van nog vrije, nog niet door
oude wetten noch door gezag gekromde geesten, En
terwijl Arabie en de Islam hezijden blijft en slechts
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invloed heeft als middelaar van fang verloren wijsheid —
de philosophie bloeit op in Spanje, en zoo komt Hellas
langs een omweg tot de Middeneeuwen — is het yolk
der Germanen de aanvang van een nieuwe waerelkorde,
ook door z'n tragisch voelen, dat het Christendom vergeestelijkt en het Christelijk beginsel uit zijn verdrukking
redden zal.
De geschiedenis, die vooral dien naam verdient, is bij
uitstek van het blanke ras ; China is verstard en oud
geworden, Japan ontvangt z'n nieuwen bloei door invloed
van het Westen, maar Ariers zijn de Hindoes en de
Parsi, en de Semieten van Babylon en Palestina, en de
Semieten van Mekka en Medina, de Half-Semieten ook
van Thebe en van Memphis, zij zijn blanken zoo goed
als Grieken en Romeinen, als Duitschers en als Noren,
en het is het blanke ras dat dus de waereld winnen gaat.
De geleerde Kurt Breysig heeft opgemerkt dat alle volken
doorloopen een periode van Oude en Middeneeuwsche
en Nieuwe geschiedenis ; welnu slechts enkelen dringen
tot die rijpere periode door, en dat zijn de Westerlingen,
dat is het Europeesche ras. Zij nemen in zich op het
oude en de erfenis der vroegere cultuur, om ze te verrijken met de uitkomst van hun ongemeene gaven.
Ons plan was in dit boek te schetsen der Menschheid
Ziel ; de veelheid van stof deed ons niet verder komen
dan het begin der Christelijke Middeneeuwen, (In een
reeds verschenen tweeden bundel wordt openbaar wat
„De ziel der Menschheid" is in het Christelijk Europa
van den nieuwen tijd tot ongeveer de Fransche revolutie.)
Wij hebben alvast dit geleerd dat niets verloren gaat
in den ontwikkelingsgang des Geestes, dat de evolutie
dikwijls grillige en in schijn verwarde wegen iciest, maar
dat er op den duur bereikt wordt een steeds grooter
schat van inzicht en van veelvormig leven. En wij hebben

309
ook geleerd wat zijn de wortels en de bronnen van wat
ons nu nog dierbaar is. Is ons werk, dat eerst meer
ruimte gunde aan gevoelvolle behandeling, straks meer
beredeneerd geworden en meer stelselmatig, dit vond
in oorzaak in de uitgebreidheid der materie : het is
boven alles noodig de dingen goed te weten en te zien.
Indien ons de kracht verblijft, zullen wij straks, in
een derden bundel, het leven teekenen der moderne
westersche culturen. Nu alvast putte men uit dezen arbeid
moed en wil tot hooger ; wij zijn zelven waereldscheppers, levens-makers — den lezer een groet : wel hem
als hij dit verstond : dat het ware, het goede, het schoone
de Ziel der Menschheid is.

BRONNEN.

oo men zich verder op de hoogte wil stellen van
het in dit werk behandelde dan raadplege men:
P. D. Chantepie de la Saussaye Lehrbuch
der Religiongeschichte; Allan Menzies History
of Religon; C. P. Tiele Manuel de l'Histoire des Religions ; Karl Vollers De Weltreligionen; Eduard von Hartmann Das religiose Bewusstsein der Menschheit im
Stufengang seiner Entwickelung; Dupuis L'origine de
tous les cultes ; Hegel Philosophie der Religion; K Berry
Judson Myths and Legends of California and the Old
South-West ; Henri Borel De Chineesche Philosophie ;
Lafcadian Hearne Kokoro; De Upanisads uit het Engelsch vertaald door C. Streubel ; Bhagavad-Gita Theo&
Publ. Company New-York ; Dr. G. A. van den Bergh van
Eysinga Indische invloeden op Oud-Christelijke verhalen ;
Adolf Ermann Die Aegyptische Religion; Goblet d' Alviella De wereldreis der symbolen ; Erich Bisschoff Kabbala; Cumont Mysteries of Mithra; J. Vurtheim De
mythologie der Grieken; Allard Pierson Hellas; PrellerJordan ROmische Mythologie; Paul Wendland Hellenistisch-ROmische Cultur; A. F. van Schaik Heldensagen
von Firdusi; Tacitus Germania: Wilhelm Mannhardt Die
GOtterwelt der deutschen and nordischen Volker ; Hans
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von Wollzogen Die Edda; L. Savary Le Coran; W. Schultz
Documente der Gnosis; A. Pierson Geschiedenis van
het Roomsch-Katholicisme; Hegel Philosophie der Geschichte ; Michelet Philosophie der Geschichte: Van
Manen Oud-christelijke letterkunde.
Verder vindt men tal van vertalingen van de Indische
en Grieksch-Romeinsche litteraire documenten in Reclam's
Universal-Bibliothek, waarin Augustinus' Confessiones
ook voorkomen. (In het Nederl, door Erens vertaald.)
De geschiedenis der wijsbegeerte behandelen Hegel,
Uberweg-Heinze, Michelet, Von Hartmann, Casimir (W.
Bibl); in het bijzonder die van de Grieksche philosophie,
E. Zeller.
Voor de problemen die betrekking hebben op den
oorsprong van het Christendom behalve mijn Ontstaan
van het Christendom; Dr. G. A. van den Bergh van
Eysinga Radical Views about the New-Testament ;
Drews Christus-mythe; Niemojewsky Gott-Jesus; Lublinsky Der christliche Erdkreis and sein Mythos; John
M. Robertson Evangelien-mythus: Bolland De groote
Vraag; C. Promus Die Entstehung des Christenthums;
A. Pierson Bergrede ; K F. Proost Bergrede,

Van „DE ZIEL DER MENSCHHEID" zijn reeds
twee bundels verschenen, een derde is in bewerking, om in het najaar van 1916 't licht to
zien.
Waarschijnlijk volgt daarop nog een vierde
bundel ten beguile.
Prijs per bundel f 2,25 ingen. ; gebonden 12.90;
in leer f 4,25, Verhooging wegens abnormale tijdsomstandigheden zij voorbehouden.

1 April 1916.
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