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In dezen herdruk mijner, in 1898 verschenen,
Idee-Studies, heb ik de vroegere volgorde der
hoofdstukken gewijzigd, zoo dat de aesthetischbeschouwelijke vooraangaan. De Parzivalstudie
heeft haar voorrang moeten afstaan om den
gedeeltelijk verhalenden inhoud. In de beide
verhandelingen, waarin redeneering de overhand heeft (Tijd en Eeuwigheid, en Door de
Rede tot de Aanschouwing) waren kleine veranderingen en eenige bekorting noodig. De
nieuw ingevoegde opstellen (Mensch en Dogme,
De geestelijke Ontroering, Boven de Ervaring,
Het Ongewone), zijn uit hetzelfde tijdperk van
mijn werk als de andere afkomstig en konden
derhalve in dit verband worden toegelaten.
Het gaf mij een eigenaardige bekoring weder-
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om in de geestelijke atmosfeer dezer IdeeStudies te verwijlen — een bekoring welke ik
ook mijnen lezers toewensch.
Dr. J. D. B. de H.
April 1913.

BIJ

DEN DERDEN DRUK.

Deze derde druk mijner Idee-Studies is een
onveranderde herdruk van den tweeden. Ik heb
mij onthouden van wijzigingen, die, als nieuwe
invoegsels, mogelijkerwijs in de harmonie van
het oudere geheel storing zouden aanbrengen.
Dr. J. D. B. de H.
Sept. 192o.

VAN DE SCHOONHEID IN DE
NATUUR.

Het is geen toevallige eigenschap der schoonheid, dat zij niet verzadigt.
De aandoening van het schoone wekt steeds
weder deze zelfde en vreemde gewaarwording
van het onverzadigde, zoozeer dat wij bijna
geneigd zijn te meenen, dat in de schoonheid
geen bevrediging is. Men verlangt het akute
moment, het zenith en de hoogste toespitsing
der aandoening; nu zal het komen .... maar
het komt niet; ja zoozeer, dat de herinnering
van het schoone soms sterker aandoet dan
de aanschouwing. Toch is dit niet-verzadigen
niet alleenlijk een smart. De onbevrediging is
wel alleenlijk een smart, en vaak weet de
mensch niet of hij droevig van de schoone
dingen terug moet keeren met de klacht: „ik
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heb hét niet gevonden, het gezochte waarheen
de ziel in mijn zinnen streefde : het was er
en toch heb ik het niet gevonden".
Wie zoo menigmaal ondervond dat het niet
te grijpen was, het schoone in zijn aanwezige
werkelijkheid, is wellicht door onbevrediging
bedroefd. Maar wie gevoeld heeft, dat het er
toch was, al kon hij het niet grijpen, hij is
meer heengebogen tot de blijmoedige erkenning: „de schoonheid is er", dan tot de
smartelijke gedachte: „en zij ontvliedt aan mijne
oogen"; en hij heeft begrepen, dat de essentieele
eigenschap der schoonheid niet het onbevredigen is maar het onverzadigen, dat niet tot
begeeren, maar tot verlangen beweegt.
Het onverzadigen nu is de kracht der aesthetische bekoring.
Om duidelijk te zeggen wat dit niet verzadigen der schoonheid inhoudt, verklaren wij dat
degeen die de schoonheidsbekoring ontvangt,
bijv. van een bosch aan vijverkant, en daarin
staart om de volheid zijner bekering te ondergaan — dat hij verlangt niet naar meer van
hetzelfde dat hij ziet, maar naar iets anders

VAN DE SCHOONHEID IN DE NATUUR.

9

dan hij ziet, en hij wacht of het hem verschijnt.
De aanschouwer beseft dat de loutere getalvermeerdering der aanschouwingsoogenblikken
niet zal geven wat hij zoekt. Het is niet als
de zinlijke begeerten van honger en dorst, die
door de veelheid kunnen voldaan worden. Het
water als dorstlesschende drank bergt niets
anders dan zijn verschijning voor de zinnen.
Meer ondervindt de dorstige drinker niet, en
hij denkt bij zijn dronk niet aan iets anders dan
aan de zinnelijk gevoelde eigenschap des dranks
die hem verkwikt.
Anders de aanblik van een schoon land.
De schoone dingen bergen iets anders dan zij
voor het oog verto onen ; en dit andere, in de
zichtbare dingen niet zichtbaar en toch aanwezig, niet vindbaar en toch zich aanbiedend;
dit andere, dat als met tergende tegenwoordigheid er is en zich verbergt — dit is het
op welks ontsluiering de aanschouwer wacht ;
en het voorgevoel van zijn aanwezigheid maakt
het onverzadigde uit, dat de aanschouwing der
schoonheid kenmerkt.
De schoonheidszoeker staat tegenover de
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schoone dingen als een wachtende. Welk ander
gedrag betaamt tegenover de schoonheid, dan:
te wachten? Zoo ten minste dit wachten geen
vertraging zij, geen apathisch vertoeven onder
't droeve noodlot van de onkenbaarheid der
dingen die men zoekt. Maar dit wachten is de
kunst van schoonheidsgenieting. Toen gindsche
man u achtte op de schoonheid, heeft hij liederen gehoord, die geen mond uitspreekt; een
ander heeft wouden gezien waarin geen voet
dan die der goden trad; een ander zag de luchten als de baan der engelen gestrekt.
Dit wachten is niet werkeloos of ledig en
geen achtelooze smart der onbevrediging, maar
het is afwachten zooals in een gewijd verhaal
waar de kranken, blinden, kreupelen, verdorden lagen, wachtend op de roering des waters,
„want een Engel daalde neder op zekeren tijd
in het badwater en beroerde het water; die
dan het eerst daarin kwam na de beroering van
het water, die werd gezond, van wat ziekte hij
ook bevangen was." Nochtans kon men er
krank liggen acht en dertig jaren; en zoo
kan de mensch langen tijd wachten op de
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schoonheid, eer hem het Andere aan de ziel
wordt meegedeeld.
Het breede licht der maan in een landelijken weg;
het groote geluid van den machtigen wind
over de zomerboomen;
de tintelende morgentijd der zon in een
tuinrijk dorp;
de wintersche takken van een grooten eik
gevuld met sterren;
de zee rustig geworden in den avond;
de pralende lentejeugd der overladen bloesemgaarde ;
het woud waarop de heilige stormen varen —
zoo bergen alle dingen als hun innigst wezen
een onverklaard metafysisch Geheim, men heeft
ze niet bereikt in ze te zien; in het hooren
naar den wind is de wind niet bereikt; het
voorjaar over de velden is niet bereikt door
wie het ziet. Wat dit Geheim is, kan niemand
zeggen; maar het is er. Of dit Geheim der
zichtbare dingen niet wellicht gegeven is met
hun Schepping en bestaat in het God-geschapen karakter van de essence der natuur, kan
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men vermoeden, maar niet weten. Er is vóór
den tijd tot de dingen die niet waren een spreuk
gesproken en die nog is, want de eeuwigheid
is nimmer in den tijd vervuld noch ten einde.
„God spreekt en het is er". Er is Gods-sprake
in al de dingen. Zoo ontastelijk is de zichtbare
wereld dat zij eigenlijk Taal is; zij is sprake
Gods; wie haar ziet en zien kon, ten einde
doordringend, zou niet zien maar hooren.

De ware ziener is een hoorder. Hij sluit de
oogen als Het komt. Hij weet als het geopenbaard wordt, dan is tastgevoel verstompt en
ziensvermogen verblind; alleen het hooren
blijft : wij luisteren ook dieper naar de natuur
dan dat we naar haar zien; zij doet on ; aan
door haar dreigen of haar zwijgen, haar toorn
of verteedering, haar stilte en dat eenheidsgevoel, dat wij met gebogen oor hooren als
een gegons van duizend insekten. In alle innerlijke eigenschappen is iets, dat door geluid
beter geteekend wordt dan door vorm en kleur.
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Vorm en kleur beteekenen het geluid van de
stem. Met de stem wordt alle aandoening uitgedrukt.
Een mensch, die „opgetrokken geweest is in
den derden hemel" heeft meegebracht de herinnering niet aan hetgeen hij zag, want het
zien was er niet, maar heeft gehoord onuitsprekelijke woorden die het een mensch niet
geoorloofd is te spreken (II Corinthiërs XII, 4),
En een oude Godsman, staande in de rotsspelonk van een ouden en woestijnigen berg,
heeft in storm en vuur en aardbeving het
geheim der aankomst van God verwacht, doch
niet ondervonden, totdat de zichtbare verschijnselen ophielden, het bewegen der heistruiken en waaien der zandverstuivingen en het
schudden der gebergten en de stijgende vlam
eindigde voor het zacht gehoorde suizen eener
stilte: „en het geschiedde als Elia dat hoorde,
dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel
en uitging en stond in den ingang der spelonk.
En zie, een stem tot hem, die zeide: wat maakt
gij hier Elia?"
Zoo is dan het Geheim der dingen in hun
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geluid; en lichtelijk komt het gehoord schoone
dichter der Verzadiging nabij dan het gezien
schoone, en moet van het gezien schoone het
Geluid als essence gehoord worden om meer
Verzadiging te vinden dan aanvankelijk.
Nochtans blijft ook het geluid van geheim
vervuld. De sprake blijft Godssprake. De Muziek moge de essentieelste kunst zijn; en alle
schoonheid moge in zichzelf Muziek wezen,
want, omsluiering des geluids — zoo is toch
het geluid mysterieus evenzoo en altijd nog
een zinnelijke omzetting van wat de Engelen
zongen en wat God sprak. En daarom is ook
de Muziek, de gehoorde geluiden-reeks en ryhtmus, niet het Geheim zelf, maar de onmiddelhjk-aardsche omhulling van het Geheim;
terwijl de zichtbare schoonheid de omhulling
der Muziek is. Zijn wellicht alle kunsten uit
Muziek geboren, en is de plastische kunst niet
van oorsprong ter begeleiding van deze?
Zoo schijnt het mij, dat de geziene natuurschoonheid, door middel van het geluid de groote
schoonheidsvizioenen verwekt.
Het zwijgen of het spreken, is in alle natuur-
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schoonheid vernomen of verbeeld; zij beide
hebben honderd nuancen en het essentieele
van de natuuraandoening kan met een zwijgen
of een spreken worden uitgedrukt. De mensch
wordt alleenlijk aangedaan door het menschverwante; en heeft niet de verwantschap den
stemtoon tot haar innigst gemeenschapsmiddel?
Ik heb gezien dat uit een wolk de dreiging
Gods over een land wachtte. Waardoor scheen
dit zoo, dan door de eigenaardige geluidsstilheid, in die vreemde beschaduwing bevat (de
wind was stil geworden) . Ik heb over een kleine
stad een stralend vuurgericht zien aanbreken.
Waardoor anders gaf het luchttafreel die verbeelding dan door 't geschetter harer brandluchten (de zon was laag gedaald) . Het geluid
maakte de onweders als waarin Jahwe's aangezicht den vijand achtervolgt, en den wervelwind als waarin hij den vereenzaamden vluchteling in de duisternis verschrikt (Psalm 83).
Het zien wekt het hooren en het hooren
verwekt de verbeelding, en met deze grijpt de
mensch naar de verzadiging van het onverzadigende.
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De schoonheid in de dingen is de betooning
van het metafyzisch Geheim; een transcendente werkelijkheid betoont zich in de aanschouwde wereld, en heeft deel aan haar maaksel
en samenstel. De dingen zijn niet wat zij
schijnen; de ruimte zelf is een radeloos mysterie :
hoe zouden alle ruimtelijke dingen niet mysterieus zijn? Hoe zou er iets „gewoons" bestaan? Zoolang wij door de schoonheid niet
geroerd worden, gaan wij buiten de dingen
om en nemen ze waar in hun schijn en wij
roemen de schijnmeesters, die zich verheugen
in het uitwendig bezit of in de uitwendige
kennis. Maar hoe is het anders dan zij vermoeden !
Maar in het gevoelen van de schoonheid gaan
wij op het transcendente af. Wij gaan het metafyzisch Geheim hooren als het spreekt. De
klank in de natuur vernomen, de glans, de
universeele droefheid, de teederheid, de jonge
blijheid, het meewaren : zij zijn des Geheims ; de
toom is zijn toom, de felheid (zie de spitse
boomen schuins tegen 't gewolkte opsteken —)
zij is zijn felheid; het krachtsdrijven en de
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mogendheid zijn zijne. — Het Geheim in zijn
veelzijdige betooning maakt de schoonheid der
dingen. Maar wat is het?
Zijn het de Deva's? zijn het de goden? de
Asen? zijn het de geesten?
Zijn het de Gods-zonen, van welke 't heet
dat de gansche schepping alsmet opgestoken
hoofde hun openbaring verwacht? Is het de
Spreuk der wereldschepping Gods? Is het Gods
wezen of is het zijn werk?
Maar dat wij, niet wetende, blijven vragen
verzekert onze aandoening. Zoo wij voldaan
en niet meer onverzadigd waren bij de aanschouwing der natuur, zou de Schoonheid voor
ons verloren zijn. Maar ook die 't niet alzoo
uitleggen, bewijzen in hun blijvend verlangen
naar de Schoonheid, hun onverzadiging.
Daar de schoonheidsaandoening van een
geheim komt, is haar te ondervinden geen dagelijksch werk. Het behoort althans
niet zoo te wezen. De werkelijke aandoening
der schoonheid is extatisch. Er is ook een dagelijksch surrogaat, een leven met schoone dinmeta f yzisch
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gen, zooals de godsdienstige geloofsontroering
haar dagelijksch surrogaat heeft in het godsdienstige leven. Maar men mag het laatste
niet voor het eerste nemen. Deze verwisseling
ware een verarming. De mensch moet de hooggelee f de momenten als de bergkruinen zijns levens
blijven begroeten, terwijl zijn wandelreis thans
door gemakkelijker landen gaat. In herinnering en in hope weet hij, dat zij het waarlijk levensvlak zijn, maar dat zijn huidige
ademhaling deze hoogten niet volhoudt. De
momenten te verloochenen en den gewoonlijken
duur normaal te achten is een bedenkelijke
resignatie. De geest heeft een intermitteerende
werking. Het rustig bezit van de schoonheid
is niet uitermate hoog. Ook de wereldgeschiedenis leeft van momenten; in de herinnering
der menschheid zijn oogenblikken, die in één
wenk bevatten wat in geen lange tijden kon
worden herhaald.
De schoonheids-aandoening is een intuïtie of
oorspronkelijk gevoel, in smartelijkheid verheugend. Haar afkomst is niet uit de zinnen
maar uit den geest ; want het zinnelijke is
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zonder zijne vertolking door den geest niet
mysterieus. Het is de geestelijke deelname aan
de dingen die ons doet schoonvinden.
En in waarheid is het de geest zelf, die zich
op de dingen werpt ; want niet van de dingen
maar van den aanschouwenden geest zelf is
de Schoonheid. En zoo wij aangedaan worden
door het Geheim, dit Andere dan wat wij
zien, het Onbereikte, dat niet verzadigt, en
zoo wij Het niet kunnen grijpen: het is de
aanschouwende geest zelf, die het Geheim als
zijn Geheim uit zich over de dingen werpt.
Dit alzoo in zich zelf te ondervinden: het
Mysterie zijns Zelfs, het geluid der geestelijke
stemmingen als een lied tot God te hooren;
het gedragen en bewegen des levens als een
daarmee overeenkomenden rythmus te zien —
dit is de zielkundig grondzakelijkste Schoonheidsvorm. En het hoogste bereik der aandoening is zeker de ziellichte extase der dichteres die de verhevene woorden sprak „hoe
schoon moet God zijn!"

HET WIJDE.

Overal is het wijde te vinden; want waar
wij ook zijn, wij zijn er in het middelpunt van
een cirkel, even wijd van omtrek als de verst
zichtbare horizont van een goddelijke zee. En
over het cirkelvlak rijst de hemel; en staat niet
als een vastgemetselde koepelrondte over de
aarde geleund; maar hoe langer wij zien, hoe
wijder en ruimer de oneindige ruimte is, die
hemelsgewijs boven de aarde rijst.
Wij kunnen nergens ademhalen dan in het
wijde; elders slikken wij benauwd kleine teugjes
lucht naar binnen, zooals een dorstige, die
met een halven beker water tevreden moet
zijn, de halve hoeveelheid in grootst aantal
teugjes verdeelt. Dit is geen ademhaling, geen
lafenis voor het binnenste lichaam. Maar in
het wijde adem te halen doortrilt al de zenu-
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wen met een nieuw gevoel. En in het wijde
te leven geeft aan de ziel zaligheid.
Het wijde in te zien is een zuivere gevoelsvreugde en die ons nooit zoo aandoet als op
het oogenblik der vinding. Toen ik het wijde
vond ging mijn hart op. Het oogenblik der ontdekking omvat het al. Als hij het wijde ontdekt,
op dat oogenblik zelf, slaan de deuren des hemels
open en de eeuwige hemelgronden zijn daar !
Laat dan de mensch, die het wijde ontdekken wil, niet zoeken in het vage. Wij kennen
het „vague a 1'áme", de zachte zucht der ziel
naar het grenzelooze; maar een zucht niet uit
blijdschap om de onmetelijkheid, maar uit de
vrees voor het benepene ontstaan. Zoolang gij
vreest zult gij het wijde niet vinden. Indien
de engheid der afgepaste moralen of weetzekere godsdienst-leeringen der school de ziel
bevreest, dan gaat zij toevlucht zoeken in het
vage der kleurlooze gevoels-verten, waar geen
ja is en geen neen, geen weten en geen onweten. Het veld der half bewuste verlangens
ligt open tot ontvangst der ziel; alles sluimert
er tot nevel-droomen in.
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Een tijd geleden was de zucht naar het vage
zeer in tel; de roerloosheid der methode van
het denken ging de verschijnselen van leven en
geest tot onbewegelijke geschiedwetten samenklinken. Toen ontdekte de ziel welke ketens
haar waren aangeschakeld, en verzuchtte naar
het onweetbare; en zocht toevlucht in de
meewarigheid en zachte gevoelingen ... Daar
is het vage maar het wijde niet.
Wie uit vrees of teleurstelling of beangstigd
zoeken gaat is naar het wijde niet op weg.
De vrees kan niet drijven dan tot de vrees;
het is ook wel nooit gebeurd, dat iemand uit
de vrees vlood naar het geluk. Het geluk neemt
zulke vluchtelingen niet aan; en bovendien:
waarheen de vreezende vlucht, daar neemt
hij zijn vrees mee; in vrees zou hij blijven
al voer hij op de effen wateren van een oneindige zee. Hij kent de ruimte niet. Ook zal
het matte staren niet, maar het geopend oog
wel het wijde vinden. De nirwánah-zucht der
Boeddhisten niet, maar de Atman-schouwing
der Brahmanen wel.
In deze laatste tegenstelling ligt veel duidelijk-
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heid. Het Boeddhisme is de uiterste zwakheid.
Het onwetend heidendom is minder zwak dan
het Boeddhisme; want wie veel dieps heeft verstaan en waarheid doorgrond, en aan 't einde
van dat zich voelt als machtelooze en geen
hoop kent, is zwakker dan wie niets verstond.
Elk verheven en diepzinnig woord der Boeddha-leer wordt een aanklacht tegen den leeraar, die ten laatste met zijn wijsheid en goedheid niets te doen wist dan zich begraven in
het Niet-gevoelen. Nirwánah is het matte staren met verwaasde oogen. Alles vernevelt voor
dien wezenloozen blik. Hij ziet het wijde niet.
Anders de Brahmaan. Hij immers ziet de
zichtbare dingen opengaan, tot die breede Eénheid, die achter alle zich strekt, en vindt in
alle dingen poorten om daarheen te treden. Het
enge bestaat niet waar men, van het kleine
de grenzen verbrekend, in de wijde wereld
van het Eéne overgaat. Luister hoe in al uitgestrekter ruimten de Brahmaansche fantazie
zich voortbeweegt. Tot Yajnavalkya, den gevierden kluizenaar, sprak Gargi ondervragend
(het gesprek geven wij in 't kort)
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Yajnavalkya, daar al dit — het voor onze
oogen zichtbare — is vastgelegd in de wateren,
waarin toch zijn de wateren vastgelegd?
— In den wind, Gargi.
— Maar waarin is dan de wind vastgelegd?
— In de ruimte, Gargi.
— En waarin is de ruimte vastgelegd? — In
de werelden der atmosfeer, Gargi.
— Maar waarin dan zijn de werelden der
atmosfeer vastgelegd? — In de werelden van
den hemel, Gargi.
— Maar waarin zijn de werelden van den
hemel vastgelegd? — In de werelden van de
zon, Gargi.
— En de werelden van de zon? — In de
werelden der Goden, Gargi.
— En waarin dan zijn de werelden der
goden vastgelegd? In de werelden van het
Brahma, Gargi.
— En waarin zijn de werelden van het
Brahma vastgelegd? Toen zeide hij : Gargi,
vraag niet teveel, zorg dat uw hoofd niet
breke. Men moet niet zeer veel vragen over
de goddelijke dingen. Gij vraagt te veel.
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En na dit was Gargi Vacaknavi stil.
Verder dan het voor oogen zichtbare strekken de wateren en verder dan de wateren
de wind. Verder dan de wind strekt de ruimte
en nog verder de atmosfeer zich uit; verder
dan de atmosfeer de hemel, en weer verder
liggen de werelden der zon en de werelden
der goden en de werelden van het Eéne Brahma
omvatten het al. Hoe wijd, hoe wijd is de
blik, die uit het voor oogen zichtbare naar
zoo verre verschieten rijst! Hoe wijd, hoe wijd
is het hart, dat zich tot aanschouwing der
onmetelijkheid verbreedt. Want „hij die aldus
de dingen kent, wordt het Atman, het eene
alomtegenwoordige wezen van alle wezens zelf."
Het zijn niet de in 't vage starende oogen van
den Boeddhist, maar de klare oogen, die zoo
verre zien. Het is niet uit treurigheid om het
bestaande als van den Boeddhist, maar uit
blijdschap om de verre gelegen gronden des
zijns, dat men tot zulk wijd gevoelen geraakt.
Misschien komt aan iemand onze tegenstelling van het vage, en het wijde willekeurig
voor, en wil men op 't hoogst een geringer on-
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derscheid bij grooter overeenkomst van beteekenis toelaten. Het vage, waarheen ook de
Boeddhist heen gaat, is het onbegrensde en
wat wil men wijder? Zoo meent iemand. Maar
reeds hieraan, dat het vage in de insluimering
eindigt die geen uitzicht toelaat, is zijn ongelijk
op te merken; en hieraan nog meer dat de
stemmingsmensch, die in het vage verzinkt,
het licht der bewustheid niet kan verdragen;
w ant als de bewustheid aanlicht, wordt hij niet
verblijd, doch de pijn van vorigen angst, die
hem naar het vage dreef, keert terug.
Doch bovenal versta men dat niet het onbegrensde het wijde is, maar het verbreken van
een scheiding is het wijde. Niet de stemming,
maar de handeling en aktieve houding des geestes
brengt het wijde aan de ziel. Over deze waarheid na te denken leert ons den weg die er
toe voert, en geeft te verstaan wat het wezen
der wijdheid is. Altijd: zoo men zelf den weg
vindt, waarover een ander ons inlichtte. Want
rechtstreeks valt niet aan te duiden welke weg
tot de horizon voert en de niet-alledaagsche
dingen zijn nog nooit door een mensch ontdekt
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op eens anders raad. Al nemen wij den vreemdeling op onze tochten mee en zetten hem
waar wij stonden en roepen met toenemenden stemdrang : zie toch, zie toch ! — hij zal
niet zien, zoo hij niet, uit eigen beweging in
het landschap • dwalend, op een zelfgevonden
en eigen plaats een uitzicht in de eeuwigheid
treft.
En hoezeer juicht ons hart wanneer het de
zuivere atmosfeer binnentreedt. Het wijde is
de atmosfeer der hooge Liefde. Door een zedelijke daad treden wij in de atmosfeer der
hooge Liefde, waar wij ruim ademhalen als de
engelen. Die de daad doet van een ziel te vinden of een scheiding te verbreken tusschen
zijne en eens anders ziel, de daad van een
zonde te vergeven — hoe ziet hij de wijdheid der
geopende hemelen voor zich! Is er éen woord
van wijder blijdschap voor den spreker, dan
toen Jezus sprak : uw zonden zijn u vergeven?
0 vriend, zoo liet zich een nu Verlichte
hooren, gisteren kwam gevoel en herinnering
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niet in mij op gelijk thans. Zoo laat mij nog
eenmaal zeggen wat gij reeds vernaamt. Gij
weet welke lang verleden daad instond tusschen u en mij en hoe deze in de verbeelding
mijner herinnering als een donkere dreiging
bloedrood achterbleef. Maar lange tijden leefde
ik zonder neiging om het verleden te gedenken.
Ik sprak en handelde in vergetelheid en op
één weg soms gingen wij samen en ik hielp u
aan de hand eens toen gij drinken wildet uit
die diepe beek.
Alleenlijk, als ik dichterbij wilde komen, en
u iets zeggen wilde, dat niet van buiten was,
noch waar de menschen eiken dag van praten
-- dan ontstond de donkere herinnering en
ik sprong terug. En ik zag hoe gescheiden
mijn ziel van u leefde, hoe ongenaakbaar verwijderd ik ging van u die naast mij trad.
Gij verstaat mij wel? (zie even hoe de zomerwind over de velden waait! achter deze akkers
de wijde grasvelden, en die oneindige spiegeling der luchten in den stroom!) — En eindelijk
heb ik gemeend van tweeën één. Of ik zou u
vermijden voor goed; vermijden door de ver-
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wijlering in uiterlijke vriendelijkheid. Of ik
zou de scheiding verbreken, die beangstigend
instond tusschen u en mij.
Maar het laatste scheen ondoenlijk; het scheen
onrecht tegen mijzelf. Er zijn dingen, waarvan
men vraagt : mag ik ze vergeten? en sommige
daden werken zoo diep in den getroffene —
veel dieper dan de dader weet -- dat hij vraagt :
mag ik te niet doen wat zóóveel van mijn
vorig leven bewoog? Want indien ik die lang
verleden daad weg deed, en de scheiding verbrak — dit ware geen vergeten maar een loochening van de levenskennis, die ik tot nu toe
vond, en een omkeer mijner levenservaring die
op onrecht gelijkt. En ook voor u. Want ik
wist dat gij reeds vergeten achttet waar ik nu
van spreek; uw jeugd was voorbij en gij waart
mij welgezind, en voeldet die groote scheiding
niet. Ik wist niet hoe diep ik u wonden zou,
zoo ik begon te spreken. En dan die moeilijkheid, die beklemmende moeilijkheid zoo ik mijn
mond zou openen, en de angsten aan dat oogenblik vooraf !
Zoodat ik besloot u door vriendelijkheid te
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mijden, en meende dat ik rust zou hebben op
dezen afstand. Doch geenszins. Dagen heb ik
geleefd in den bloedrooden schijn van die
verleden daad; en hoezeer ik toen was opgesloten weet gij niet. De engte was boven mij en
achter en voor mij en ik heb niet adem gehaald
in langen tijd. De vrees, waarin ik was, dreef
mij tot de ruimte niet, waar ik nu met u sta.
Maar het was vele maanden daarna; ik was
de engte door vergetelheid ontsnapt, want
inspannende arbeid en ingewikkelde betrekkingen namen mijn aandacht in. Doch op een
avond had ik lang gesproken over een franken knaap en bewonderd de zuiverheid van
aanleg en verstand in zijn wijd hart, wien alle
dingen aandeden met een onvervalscht gevoel
van liefde en recht Hoe kan dit kind (zoo
weet ik mijne woorden nog) ongedeerd in de
gansche wereld gaan; hij heeft in alle onrecht
gelijk, en zal overal in het wijde zijn daar hij
kan vergeven.
In dien laten avond ging ik over den heuvel
naar mijn huis terug. De heiachtige hoogvlakte
was nachtelijk stil. Ik weet nog hoe juichend
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ik onder de sterren trad. Alle onmetelijkheid
en het eeuwige heelal was daar! Op eens klonk
van boven af en in mijn ziel weder, zoodat
ik weende van den glans die mij vervulde:
God vergeeft.t.
Toen dacht ik aan u, en aan die verleden
daad met gejuich, weenend van vreugd dat ik
vergeven kon. Ik voelde mij als den knaap,
van wien ik sprak : de scheiding viel weg. Mijn
hart werd als de wijde wereld der sterren, het
wijde was overal! — -- —
Het wijde is hier, en is nu. Maar hier en
nu zijn zoo ondeelbaar dat ze altijd weder
voorbij zijn. Het hier en het nu is de eeuwigheid. En wij moeten ons uit . den tijd denken
en in de eeuwigheid over-denken om het hier
en het nu te vinden. Het wijde is de Eeuwigheid, die zich in den tijd openbaart. En wat
is vergeven anders dan de eeuwigheid toelaten in de enge, aanstootende en dwarsgelegen verhoudingen van ons samenleven in den
tijd?
Men versta het verschil van 't geen wij
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hiermee bedoelen en de wereldsche spreuk
„wie alles weet alles vergeeft". Want dit laatste
„weten" kan nooit meer omvatten dan de aanleiding en omstandigheden, waardoor een bepaalde daad verklaarbaar wordt. Hij, die op
grond dezer spreuk vergeeft, denkt zichzelf
in de plaats van den dader en stelt zich de
omstandigheden en hare werkingen voor; en
bedenkt dat hijzelf in gelijk geval, en wanneer hij evenzoo bedervende invloeden in zijn
jeugd had ondergaan, en wanneer het vuur
hem zoo aan de hielen gelegd was, en wanneer dit en dat ... ja, dat hijzelf waarschijnlijk gehandeld had, gelijk hij nu veroordeelt.
Het is de stemming der mildheid voor den
medemensch, in welke wij die spreuk bedacht
hebben; en zij toont wel ruimhartigheid indien wij een onszelf aangedaan kwaad aldus
vergoelijken. Maar het is toch maar zachtzinnigheid, als tegenover onszelf, en meewarigheid om
de zwakheid des menschen, die ons zoo spreken
laat. Wij voeren er de eeuwigheid niet mee in
den tijd binnen en roepen de vergeving Gods
met deze spreuk niet over den zondaar uit.
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Maar de wijde vergeving is anders. Want
de mensch, die aldus vergeeft acht omstandigheden en aanleiding geen verontschuldiging voor
het kwaad, omdat het hart van het kwaad er
niet mee is verklaard. Maar daar geen omstandigheden vergeven, wil hijzelf het doen.
Het kwaad heeft een scheiding gemaakt, zoo
in den dader, wiens eigen innerlijk wezen
tegen zijn daad getuigt, als voor den getroffene,
die onverzoend met den misdadiger leeft. En
deze van zijn kant, kan de scheiding verbreken ... zoo hij de eeuwigheid aanziet. Wie
omstandigheden en invloeden berekent, vergeeft op grond van den tijd; hij neemt de in
den tijd gelegen omstandigheden als reden van
verontschuldiging der in den tijd gelegen misdaden. Daarmede blijft men in den tijd en wint
geen hooger vlak van gedachte; men rekent den
misdoener niet hooger door van zijn daad
tot de omstandigheden terug te gaan; men is
zelf niet op het ideale vlak gestegen. En wat
is er gewonnen dan een weinig gemoedsrust
nu men besloten heeft niet te toornen?
Maar de wijde vergeving is van uit de eeuwigIdee-Studies.
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held. Want de scheiding, door het kwaad gemaakt, ligt tusschen tijd en eeuwigheid, zoodat dader en getroffene zich in de dwarse en
enge verhoudingen van het leven in den tijd
bekneld en uit de wijde sfeer der eeuwigheid
gescheiden gevoelen. In de pijn van het aangedane onrecht voelt de mensch zich aardsch.
Deze engte kan slechts van uit de eeuwigheid
van ons diepste wezen verbroken worden. De
mensch moet de eeuwigheid in zich ontwaken
voelen, dan ziet hij zich als eeuwige gescheiden van den misdoener, den in de mazen des
tijds verstrikte: en van uit de meerderheid
van zijn innerlijk wezen vergeeft hij en breekt
de scheiding af. Het wijde is in zijn hart en
overal.
Het zijn de klare oogen der Liefde die het
wijde zien.
Hier is een mensch, die het wijde heeft.
Sinds hij in hun kring kwam, werd niet meer
getwist. Ook sprak men niet meer voortdurend
over nietige dingen.
Hier is een mensch, die het wijde heeft. Hij
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brengt ruimte in de atmosfeer. Waar hij komt
is perspektief.
Het wijde is in de Ideeën.
De ideeën zijn niet de denkbeelden; want
de denkbeelden kunnen de ideeën ontkennen.
Men kan vele denkbeelden hebben en geen
ideeën. Men kan over a ll es denkbeelden hebben
en toch niet over die hoogten van het zijn, waarvan de Ideeën getuigen. Als geliefdkoosd denkbeeld kan men zichtelven voorhouden dat de
Ideeën zinledig zijn!
Een idee is volgens Plato een bovenzinnelijk
zijnde, dat door ons denken kan benaderd
worden, maar in de ervaring niet voorkomt. Dit
is hoofdzaak dezer definitie: dat de Idee werkelijkheid is en dat zij in een hooger bestaansorde ligt dan de ervaarbare dingen. Wanneer
wij nu van Ideeën spreken, binden we ons aan
Plato niet te zeer ; en nemen aan dat die werkelijkheid der ideeën in ons eigen transcendentwezen ligt. Maar ons geldt evenzeer als
voor Plato de bovenzinnelijkheid der Idee.
De Ideeën zijn de denkbeelden, waarin wij de
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Eeuwigheid en de betrekkingen van ons Tijdsbestaan tot de Eeuwigheid bedenken. De ideeen
zijn religieus. De godsdienstige „denkbeelden"
zijn Ideeën; en zij zijn slechts godsdienstig
wanneer ze Id eeén zijn ; want wat al onder
godsdienstige denkbeelden wordt samengeteld
en welke geringe vooroordeelen men aldus
te sanktioneeren wenscht — dit alles is van
de Ideeën evenver verwijderd als van den godsdienst.
De ideeën van gerechtigheid,waarheid, liefde,
oordeel, loutering, Godsrijk, de idee der menschheld .. .
De idee der menschheid; zie aan deze de
wijdheid der ideeën, door vergelijking met de
maatschappij, de naar uitwendige belangen geordende samenleving. Het maatschappelijk leven
is gericht op het toekomst-ideaal eener volledige maatschappij of komplete ordening van
het leven der menschen. Wat niet te ordenen
valt is uitgesloten. De eeuwigheid en transcendente grond onzes wezens is niet te ordenen.
De maatschappij streeft naar uitsluiting der
hooge' motieven, uitsluiting van het genie en
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der vrijheid. Zij bouwt gestichten voor krankzinnigen, en zij zou ze liefst bouwen voor
genieën ook. De methode van het maatschappelijk leven is de produktie-wijze der levensmiddelen tot grondslag stellen voor het bewegen der geestelijke krachten. Daar wordt niet
geweend uit de groote ontroering, gelijk de
mensch ontroert, wanneer hij de eeuwige hoogten ontdekt. Daar wordt niet gelachen vanwege de verkwikking der eeuwige rust. In
de maatschappij is geen reden tot zwijgen, zoo
men slechts gepast en ten algemeenen nutte
spreekt. Er is eigenlijk in 't geheel geen reden
om te leven, zoo men niet toevallig geboren
was ! Maar de eeuwigheid, die in de harten
is, zal altijd de maatschappij verbreken, het
roofzuchtig ondier dat van de menschheid niets
wil overlaten dan een algemeene samenleving
naar uitwendige belangen, met loochening der
ware werkelijkheid.
Zoo men nu de maatschappij bedacht heeft,
bedenk de menschheid! Zij omvat de beide
gradaties van het Zijn, het bestaan in den tijd
en het bestaan in de eeuwigheid. De tijd leeft
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op grond der eeuwigheid en wordt uit haar
gevoed; zoo wordt de menschheid uit de eeuwigheid van haar bestaan gevoed en is zij van een
oneindige mogelijkheid vervuld! Wat kan er
van de menschheid al worden, daar haar zijnsgrond in de eeuwigheid ligt ! Immers zoo de
beweging der maatschappij geschiedt in de
richting van al nauwsluitender kringen, spiraalsgewijs naar binnen — zoo geschiedt de beweging
der menschheid in al wijder kringen en de
eeuwige ruimte ligt voor haar open.
Uit de eeuwigheid geboren, zal zij in de
eeuwigheid haar vervulling vinden; als van
de hooge bergen ziet zij in de onbegrensde
wereld omhoog. In de richting van al grooter
ruimte vergaat de hoop nooit (voor de maatschappij valt niets te hopen). De menschheid
is de eeuwen-lange processie naar het Ideale
Koninkrijk: het wijde ligt voor haar aangezicht.
Het wijde is in de Ideeën; zij brengen de
hooge ontroering voort en de zeer ruime ademhaling der ziel. Zij zijn een zedelijk bezit,
want door ernstigen toeleg van onzen geest
gewonnen. De Ideeën zijn groote Klokken in rij-
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zige torens. En als de klokken hun breede luide
klanken uitzwaaien over de wereld, richt de
mensch zich van zijn vermoeienden arbeid op
en ziet het eeuwig-wijde voor zich uitgestrekt!

HET MYSTERIE IN ONS ZELF.

Het Mysterie woont dicht bij ons; het woont
in ons; het is ons Zelf.
Zoo wij zeggen dat het Mysterie ons Zelf
is, behoeven wij ons geloof aan zijne werkelijkheid niet te betoogen. Men kan het Mysterie
koesteren zooals men een zeldzamen vogel of
kurieuze bloem kweekt, opdat immers het leven
niet te gewoon worde. Men kan eigen alledaagschheid ontveinzen door veel te kijken naar
een vreemd en exotisch verschijnsel, waarin
men toch met zijn hart niet gelooft. Maar
zoo wij zelf in ons innerlijk het Mysterie als
eene werkelijkheid ontdekt hebben, zijn wij
er toe gekeerd met een natuurlijke verstandhouding.
En zoo wij zeggen : het Mysterie is ons Zelf,
bedoelen wij het voor te stellen niet als een
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ongenaakbare - burcht des geheims, maar als
een hooge kerk met licht vervuld in een laten
avond. Ik heb zulke burcht gezien:
In een land zonder water en geboomte, een
eindelooze vlakte van somberen grond en onder
een lager en drukkender hemel dan gewoonlijk, lag zij door breede muren omringd zonder
poort. Twee kleine vensters, hoog gesteld in
den achtermuur, lieten niet inzien en kortgebouwde hoek-torens, afgeplat en met een
zwaren steen toegedekt, besloten het Geheim
dat er binnen woont.
Als velen zuchten over het Mysterie, zuchten
ze over deze burcht. Het is een ergernis, dat
zoo vaak op zijn wandeltochten onze geest
door het dorre land moet reizen waar zij staat
gebouwd. En geen toegang te vinden, waar
misschien één blik binnen-in voldoende ware
om het raadsel te ontraadselen, geen poort te
vinden die binnen het gevaarte der muren
toegang heeft — is oorzaak van benauwde
klacht.
Nochtans deze burcht is het Mysterie niet,
om reden dat het Mysterie niet is hier en daar,
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maar dat wij Zelf het zijn. Deze burcht bestaat
niet. Maar het is een droeve waarheid dat zij
zeer vaak voor ons bestaat. Wij zullen rechtstreeks spreken en de beeldspraak van burcht
en toren verlaten.
Zoolang wij meenen dat het Mysterie buiten
ons is, zien wij er in schrik tegen aan en bestaat
het voor ons als dreigement. Zoolang wij denken
dat de dood van buiten afkomt, is hij onze vij and
een andersoortig wezen van booze macht,
waarmee onze ziel geen verzoening sluit. Wij
begrijpen hem niet ; hij is in een mantel gehuld
waaruit alleen zijn hol oog loert. Hetgeen niet
openbaar is, is duister en hetgeen duister is
beangstigt. Dit is zoolang wij den dood buiten
ons zien.
Maar wanneer de dood ons bekend wordt
als moment eener goddelijke levens-wet, wordt
zijn duistere mantel afgeworpen, en wordt hij
openbaar, dat is licht. Wij zien dat er een
levenswet van God is, uit welke ons eigen
leven bestaat, en zonder welke ons eigen leven
niet zou zijn. En in deze levenswet is de dood
opgenomen, zoodat de dood niet van elders is,
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máar van ons eigen leven ; en zoozeer als het
leven ons vertrouwd is, wordt ook de dood ons
vertrouwd.
Dit is de levens-waarheid, welke Christus
bracht, die stervend het Leven openbaarde.
Met het Mysterie nu is het evenzoo. En even
moeilijk als het is om met den dood vertrouwd
te raken, even moeilijk is het om het Mysterie
licht te zien.
Maar het is licht, al kunnen wij het nog
niet zien, want het duistere Mysterie bestaat niet.
Het bestaan heeft verscheidene trappen, en
op den hoogsten trap bestaat niet wat op den
laagsten wèl bestaat. Zoo wij nu zeggen dat
iets niet bestaat, mag er wel aan toegevoegd
op welken trap het niet bestaat; het duistere
Mysterie bestaat niet op den hoogsten trap.
Dit niet-bestaan is afdoend. Wat op den hoogsten trap niet bestaat, bestaat in de waarheid
niet, want er is geen hooger van waaruit deze
uitspraak kan worden veroordeeld of gewijzigd.
Nu kunnen wij den hoogsten trap nog niet
bereikt hebbende — zoo ten minste ons leven
in den voortgang naar het hoogste is opgeno-
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men -- bij wijze van antecipatie voorzien wat
in hoogsten zin waarheid is; wij kunnen met
voorwetenschap verzekerd zijn, dat op den
hoogsten trap der geestelijke bewustheid het
duistere Mysterie niet bestaat.
Ja wij kunnen reeds van te voren de „voorsmaak" hebben van het Mysterie van den vrede:
en zeggen dat het Mysterie licht is.
Van hooger gezichtspunt dan waar de ontoegankelijke burcht wordt gezien, aanschouw
ik een hooge kerk, in een laten avond met
haar steil-strevige figuur opgericht naar een
oneindigen hemel vol sterren. Binnen-in zijn
de lichten aan. Het orgel speelt bij het gezang.
Hier is de onuitsprekelijkheid.
Het mysterie is de onuitsprekelijkheid. Onuitsprekelijk is de heerlijkheid van het Leven,
een heerlijkheid als licht en gezang in de schimachtige avondfiguur der gothische kerk, ontastbaar, onzegbaar en zeer reëel. Het mysterie is
de verheven zin van het Leven. Wij-Zelf zijn
de zin van het leven. Het Zelf dat in den mensch
woont, geeft zin aan het mensche-leven. Het
Zelf is het Mysterie.
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Daarmede zij tevens gezegd dat kwaad,
boosheid en leelijkheid, de zin van het leven en
het Mysterie niet zijn. De duisternis is het niet ;
alleenlijk van lager trap gezien is zij het, maar
daarom juist is zij het niet. In der eeuwigheid
is er geen duisternis, omdat oogen der eeuwigheid zelf licht zijn, en God ziet van den hoogsten
trap, van waaraf gezien wordt dat de duisternis
niet bestaat.
Wat geen eeuwigheid heeft bestaat niet voor
hem, die alleen eeuwigheid ziet; en omdat
eeuwigheid niet maar een toekomstig bestaan
is, maar nu is en het ware bestaan nu en eeuwig
is, is het niet ten onrechte zoo wij besluiten
dat zonde, boosheid, pijn, leelijkheid in waarheid niet bestaan en zij het Mysterie niet zijn ;
en in de zienswijze van de oogen der eeuwigheid
komen zij niet voor.
Voor God is alles Mysterie; voor God is alles
zóó als voor ons het Mysterie is. Voor God is
alle3 zoo als voor ons de Onuitsprekelijkheid is.
Wij komen nu terug tot het Zelf. Wij zien
in ons veel duisters dat ons beangstigt en den
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dood waarmede wij niet vertrouwd raken,
want wij hebben eindelooze landschappen in
ons en allerlei gebeurtenissen en toestanden. Maar
dit is niet ons Zelf, niet het wezen maai de
omgeving van het wezen. Wij verkeeren in
de toestanden en gebeurtenissen en landschappen onzer ziel, maar wij zijn niet onze toestanden : het Zelf in ons is het innerlijkste
van al, het eenige dat ons niet ontvreemd
wordt door dood en kwaad. Wij zijn ons-Zelf.
Wij kunnen niet anders dan het Zelf liefhebben ; , wij weten het te schaden door het
kwaad; zoo wij berouw hebben is het om des
Zelfs wil; zoo wij ons intoomen of het goede
doen is het om des Zelfs wil, omdat wij de
God-geschapen waarde van ons innerlijkst wezen
kennen. Niet wij hebben ons-zelf gemaakt,
noch onze ouders, noch ons voorgeslacht, noch
de geheele menschheid : maar het is uit de
volheid Gods voortgekomen, uit het wezen
Gods ontvloeid. Zoo wij het Zelf liefhebben
zijn wij onzelfzuchtig; want deze liefde voor
het maaksel is liefde tot den Oorsprong.
Zoo wij nu door onze toestanden, die het
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Zelf omringen, heen zien; door de gebeurtenissen en eigenschappen, die ons Zelf omsluieren daar ze het niet zijn — zoo zien wij het
Licht en wij hooren het Gezang. Indien wij
op den hoogsten trap des bestaans gekomen zijn,
zien wij de kerk onzes Zelfs verlicht; het lied
gaat er met orgelklank omhoog: onuitspreeklijkheid.
Wij zeggen het met voorzichtigheid, opdat
men onder Zelf niet het tegengestelde onzer
meening versta; dan ware de zelf-liefde evenzeer boosheid en eigenwaan als zij nu nederigheid en blijdschap is. Maar ik vraag: zoo er
in ons iets van God is, is het niet onze voornaamste taak dit van God zijnde lief te hebben
dat ons zoo nabij is gegeven? Waarom zoeken de menschen over land en zee en overal
rond om zich heen, zoo zij niet eerst gevonden
hebben in zich zelf, en waarom ontkennen
zij de waarde huns-zelfs en gaan daarna zoeken
naar een waarde voor het leven, welke zij zoo
dichtbij konden vinden? Het is niet overmoedig de goddelijke waarde van ons innerlijk

48

HET MYSTERIE IN ONS ZELF.

te eerbiedigen, maar veeleer haar te onderschatten; zooals het overmoedig is, indien wij
den beker van den wijn der liefde Gods weigeren.
De beeldspraak van de kerk met het licht
doen wij nu uit onze herinnering weg voor een
vraag van eenvoudige overweging: wat is er in
het Zelf dat het mysterie is?
Er is maar één Mysterie, of, zoo alle .ss erkelijkheid Mysterie is, is er één ding om den
wille waarvan alle dingen mysterie zijn; of er
is één ding waarin het mysterie aller dingen
zich naar ons kenvermogen toekeert. Het ééne
Mysterie moet onvergelijkelijk zijn. Wat is nu
de onvergeliikelijkheid van het Zelf en dat
nergens voorkomt waar van het Zelf geen
sprake is? wat is het ééne waaraan wij het
Zelf als Mysterie weten? Dit bestaat in de wijze
waarop wij het Zelf kennen.
De andere dingen kennen wij door buiten ons
te treden. Licht en wolken, wegen en stroomen,
den groei der planten en het leven der dieren
kennen wij als dingen buiten ons, ja, wij kennen
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de dingen door ze tegenover ons te zetten.
Wat te dicht bij is zien wij niet, het moet eerst
op zekeren afstand geplaatst; er moet afstand
zijn om te kunnen zien, en zoo ook moet er
afstand zijn om te kennen. Dit geldt allermeest
van onze eigen ziele-toestanden en eigenschappen. Zoolang wij een karakter-eigenschap hadden doch haar niet buiten ons stelden, hebben
wij haar niet opgemerkt. Een mensch, die neiging
heeft tot het zeggen van ongemeende vriendelijkheden, zal mogelijk dezelfde eigenschap in
een ander misprijzen en bij zichzelf niet weten.
Hij ging nooit als tegenover zichzelf staan om
te vernemen wat hij zegt. Spreker zijnde, maakte
hij zich niet tot hoorder tegelijk. Hij heeft zich
nooit op een afstand van zichzelf gesteld;
daarom kent hij zijn karakter-eigenschappen
niet. Het ligt in den aard van het kennen, dat er
onderscheiding is tusschen den kenner en het
gekende.
En zie nu de kennis van het Zelf : al wat
wij van onze eigenschappen en ziele-toestanden
weten betreft het Zelf niet; al wat wij buiten
en als tegenover ons kunnen denken betreft
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het Zelf niet. Door naar buiten treden bereiken
wij het niet, doch door naar-binnen treden, door
vooruitzien niet, maar door terug-zien. Het gekende is hier met den kenner identiek. Wij weten
het Zelf als onkenbaarheid; wij hebben het in onmiddellijke bewustheid als Onuitsprekelijkheid.
Er is niets anders dat op deze wijze geweten
wordt.
Maar nu wij het Mysterie in ons hebben,
werpen wij het over de wereld in 't ronde uit:
het licht dat in ons is, kleurt de wegen, de
meren en de wolken; en nu zien wij het gelaat van 't Mysterie (onzes Zelfs gelaat) in de
natuur weerkaatst. Het is vanwege ons Zelf
dat de dingen mysterieus zijn; het is ons
Mysterie dat wij overal ontmoeten.
De boomen spreken van het Mysterie als ze
zachtkens ruischen. De zee heeft altijd haar
groote hart er vol van en de golven roepen,
roepen gestadig. En zoovele dingen, zelfs de
gesloten deuren der huizen in de stille straat,
die onbeweeglijk wachtend zijn tot ze opengaan
om in te laten...., misschien den dood.
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Maar boomen en zee zijn het mysterie niet,
omdat ze het niet weten; doch de mensch
weet het die langs ze gaat.
Soms is het in een avond, als na-glans op
de bladeren regent uit een late en lichte lucht,
— soms is het, alsof het gezamenlijke wezen der
natuur uit zijn droomloozen en onwetenden
slaap ontwaakt; en of zij met halfbewuste bevreemding het mysterie van haar zijn bemerkt
en ziet de vreemde verrijzenis der avondboomen
in hun vereenvoudigde en sprekende figuren
en de klaar-helle plassen, die zij met haren
hemel overdekt ... maar al schijnt ook den
toeschouwer de natuur haar eigen mysterie te
ontwaren — hij zelf is het, die in haar zijn
mysterie ontwaken voelt.
Hoe schoon is de wereld, zoo wij haar uit het
gezichtspunt van ons innerlijke wezen zien! hoe
is het bestaan op hoogsten trap gestegen! De
Eeuwigheid is alreede—zoo wij haar slechts zien.
En de Onuitsprekelijkheid van het Mysterie
onzes Zelfs is het geruis der innerlijke Sprake
van de ziel tot God.

DE NOODLOTS-IDEE.

I.
De Noodlots-idee, deze beweger van de tragedie, is inheemsch in het rijk der Grieksche
gedachte, maar geenszins, gelijk men vaak
meent, door het Christendom verworpen, doch
gewijzigd. Voor Homerus was de Moira of Aisa
tegenover den mensch een blinde machtsbeschikking zonder eenige raadpleging van de
menschelijke natuur, onafhankelijk van menschelijke schuld of verdienste, en slechts met
gelatenheid onbegrepen te aanvaarden; — en
ten opzichte der goden, hoe moeilijk ook het
juiste verband met de bewuste handeling der
goden te bepalen valt, zoo was toch het
Noodlot een verbreking der Voorzienigheid.
Van uit menschelijk oogpunt gezien viel de nood-
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lotsbeschikking niet als een resultaat van
menschelijken aanleg, doch wel aan den kant
(den achterkant zou men zeggen) van het
goddelijk regiment voor, en werd in het goddelijk regiment als een duistere plek in een
lichtcirkel zichtbaar. De Voorzienigheid is de
plan-matige inrichting van het Wereldbestuur,
waaruit een vaste en goddelijke doelbestreving
blijkt — het Noodlot is de ingrij ping van een
ander plan onkenbaar en onberekenbaar.
In de Grieksche tragedie is het Noodlot niet
meer onafhankelijk van menschelijk bedrijf en
goddelijk regiment gelijk bij Homerus. De loutering der moraal liet ook geen noodlot als
een terzijde van den zedelijken Godswil gelegen machtsbeschikking toe, daar immers het
verband van schuld en straf of deugd en loon,
het verband tusschen moreel karakter en levenslot niet mocht vernietigd. Het kwaadbeschikkende Noodlot verkreeg dus aanleiding
tot zijne verrichting in de zedelijke schuld des
menschen; maar het kon ook niet gewoonweg samenvallen met den moreelen samenhang van schuld en straf, want dan zou het
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zijn duisteren aard, en dus zijn Noodlot-karakter verliezen. In den samenhang van schuld
en straf handhaafde het Noodlot zich nu als toebedeeler van de overmaat der straffing, waarbij
niet slechts de schuldige zelf boven zijn schuld
moest boeten, maar een kontinuiteit der schuld
werd geschapen : een erfschuld, welke aan de
ervende personen met nieuwe straffen werd
vergolden.
Nu ook was de Noodlots-idee niet meer afzonderlijk begrepen van het goddelijk wereldregiment, want de goden zijn de straffers, maar
— de daistere plek in de Voorzienigheid bleef;
want zoo de Voorzienigheid de zedelijke wereldorde handhaaft, kwam het Noodlot veeleer door
zijn onmatige straffing op vernietiging dan op
bevestiging der goddelijke orde uit.
In de Christelijke theologie kon niet anders
dan het theologisch opzicht der noodlots-idee
verworpen worden ; zoo de keus was tusschen
ordematig Wereld-regiment en orde-verbrekend
Noodlot, werd de keus alras tegen het laatste gevestigd. Maar het anthropologisch opzicht bleef
over; en binnen den omvang der menschelijke
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natuur heeft de Christelijke wijsbegeerte een
Noodlot aangenomen, dat zij nooit met dien
passenden naam is komen te noemen. Namelijk : de in Adam aan allen toebedeelde erfschuld.
Immers, deze is evenzeer een overmaat der
straffing als waarvan de Grieksche tragedie
gewaagt. Het is voor elks moreel bewustzijn
duidelijk en het werd ook door velen zuchtend
gevoeld met de bitterheid van een levensraadsel, dat in deze toebedeeling der schuld een
onrecht lag. Want geen mensch voelt zich
produkt van zijn eigen voorgeslacht — al wist
hij al zijn neigingen uit overerving af te leiden — en allerminst van een enkel paar stamouders : er is geen verband denkbaar tusschen
een willekeurige daad in het verleden en het
wezen onzer persoonlijkheid. In het leven is
een andere grond dan der overerving, en onder
den naam van „beeld Gods" heeft de theologie
steeds met dezen idealen grondslag van ons
bestaan gerekend. Indien dus de verhouding
van den mensch tot God uitsluitend naar de
overerving en niet naar de innerlijke waarde
zijns wezens werd afgemeten, ware dit een
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krenking van menschelijk recht en een onredelijke beschikking, die evenmin uit de menschelijke natuur als uit Gods zedelijk wereld-regiment te verklaren was. Zoodanig is het Noodlot
juist: een niet uit de Voorzienigheid gesproten
en evenmin uit de moreele natuur des menschen
verklaarbare en dus buiten het Gods-regiment
bestaande beschikking.
Dat de zonde van de stamouders de zonde
van het nageslacht insluit, wil niet anders beduiden dan een algemeene gelijkheid van den
aanvankelijken levensstaat, waarin elk mensch
wordt voortgebracht; en wel een voor ons wezen
onbevredigende algemeene toestand, waartegen
wij moeten opwassen tot volmaakten. Maar
dat de zonde van den eersten mensch niet
slechts de zonde van het nageslacht insluit,
maar tevens het nageslacht doet schuldig staan
hoofd vocr hoofd, en dat aan elkeen deze
schuld met den dood gestraft wordt — waarin
verschilt deze opvatting der kerkleer van de
Noodlots-gedachte eener overmaat der straffing
in de Grieksche tragedie?
Zoozeer is dus de Noodlots-idee een wezenlijk
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element der menschelijke levens-wijsheid, dat
zij zelfs dáár voorkomt, waar men haar het
gestrengst afwijst. Het is maar de vraag hoe
wij haar inhoud bepalen en de waarheid der
idee te voorschijn brengen uit de vage aanduidingen, die door den naam noodlot worden
verwekt. De Christelijke gedachte wijst ons
de juiste richting ter inhoudsbepaling aan,
wanneer zij in de tweeërlei mogelijkheid van
een theologische óf een anthropologische noodlots-idee in elk geval (afgezien nog van haar
opvatting der laatste) tegen de theologische
idee uitspraak doet. Niet in het wereld-regiment
Gods, maar in den aanleg van de menschenatuur zoeken wij.
Afgewezen derhalve is de grieksch-heidensche resignatie, waarmede menig agnostiekig
redenaar bij begrafenissen klaagt dat het Noodlot den „levensdraad" des overledenen meer
of min ontijdig heeft afgesneden. Zulk beroep
op het Noodlot is weinig zeggend. Bedoelt men
flinkweg den oorzakelijken samenloop van omstandigheden áls verklarings-beginsel voor leven
en sterven op te vorderen — dan ware het
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gewenscht deze nieuwe leer niet met ouden
naam te onthullen, daar het hulsel voor de
leer niet past. Bedoelt men het gematigd-klagelijke te noemen, dat ons treuren doet bij
een ontijdig sterven — men kan evengoed klagen met het Oorzaakbegrip. Doch men heeft
grootscher bedoeling. Men erkent met het gebruik van den noodlotsnaam een duisteren toeleg, die over leven en dood beschikt : een bepaalden beschikkings-raad van raadselachtig en
onverklaarbaar karakter en volgens onbekend
beginsel handelend. Het loutere toeral der ordelooze willekeur, waardoor nu deze dan gene
lukraak getroffen wordt, is niet met noodlot
gelijk te stellen, en zou alleenlijk noodlottig
wezen, indien het toeval als beschikkingsbeginsel door een onkenbaren machtswil ware
uitgevaardigd. Wanneer iemand van noodlot
spreekt met dieper bedoeling dan der wereldsche
graf-rhetoriek, is zulk een beschikkingsraad bedoeld; en hij stelt zich tegenover de christelijke
geloofs-gedachte, alleenlijk door geen goddelijke
liefde of wijsheid te erkennen als diepsten
grond.
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Wankelend is zulke noodlots-idee. Met de erkenning van een beschikkings-raad heeft zulke
idee-voerder zijn agnosticisme overschreden.
En zonder zich agnosticus te weten, zou hij
van het Noodlot niet hebben gewaagd. Hij
zelf moet erkennen dat Noodlot iets anders
beteekent dan een louter negatieve waarde,
het onweetbare. Hij erkent, dat men met de benaming noodlot aan het onkenbare een toeleg
toeschrijft. Hij loochent zijn eigen meening niet,
dat het „onkenbare" een bepaalde neiging
heeft om den mensch te treffen met den dood;
het heeft een noodlottige werking; waar is
het anders noodlot om? Maar deze doelleer
reikt boven het vermogen van den agnosticist.
Bovendien, een beschikkings-raad is een orde
van geschieden, en een orde is planmatig, en
het planmatige is der Wijsheid vrucht . . . •
waar blijft het Noodlot nu? En kan men met
goed recht de noodlotsgedachte, losgemaakt
uit de Homerische godenleer, overnemen? Want
juist wat voor den hedendaagschen mensch
niet geldt was voorwaarde der onmisbaarheid
van de noodlotsleer: de tegengestelde belan-
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gen en neigingen der goden brachten een
gemis van samenhang in het wereld-regiment,
tot vergoeding waarvan een opperste raadsbeschikking in het allergewichtigste, het sterven,
moest mogelijk zijn. Zonder deze praemisse
is de theologische noodlots-leer kwalijk verstaanbaar, al zoeke men bij Homerus niet meer eenheid en samenhang van beschouwing dan te
onzen dage in het brein van een tienjarigen
knaap.
Wij zullen dus het Noodlot, zoo dit wcord
voor ons geen zinledige klank is, zoeken binnen
den omvang der menschelijke natuur, en vinden
het niet in eenige voorkomende gebeurtenis,
gelijk het „theologisch" noodlot in het sterfgeval openbaar werd, maar in een algemeenen
toestand of eigenschap, in onze natuur aanwezig.
Aldus :
Er bestaat in ons leven een ontwikkelingslijn tot het Ideaal. In het leven wordt een
richting zichtbaar, en wij weten zelf welke
deze is. Wat wij de ware richting noemen, is
de eenig mogelijke : een andere is geen richting,
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want a ll eenlijk in de vervulling der idee onzer
natuur is een doelwaartsche streving, die den
naam van levens-richting verdient. Levensrichting is de toenadering tot het Ideaal; d. i. de
ideale-mensch-wording, waarbij onze bewustheid
in toenemende mate wordt verdiept, totdat wij
eindelijk in het licht der eeuwigheid komen te
leven.
De richting nu is een lijn van voortbeweging
en veronderstelt, gelijk alle beweging, als aanvangstoestand een ongelijken hoogte-stand van
twee beginselen. Wanneer een waterbassin
op twee verwijderde punten een gelijken hoogtestand vertoont is er geen beweging; doch zijn
de hoogte-standen ongelijk, dan is de strooming
in gang. Zoo is in onze natuur een tweeheid van
beginselen aanwezig, uit welker verhouding de
levens-richting ontstaat : er is een eeuwig en
goddelijk beginsel (ons transcendente grondwezen) en er is het beginsel van ons fenomenaal
ziels-bestaan.
En nu ligt het in het logisch gevolg dezer
verhouding, dat het minst-wezenlijke door het
NA, ezenlijkste worde overmachtigd,zoolang totdat
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ons fenomenaal ziele-bestaan door het goddelijk
beginsel van ons wezen geheel werd vervuld,
daar het geen blijvenden weerstand hiertegen
bezit. Het ligt in de levens-richting zelve dat
het Ideaal bereikt worde.
Maar.... daar is een duistere tegenstand, die
de bereiking verhindert. Men kan niet zeggen:
de zonde is deze tegenstand; want zonde is
de oneffene verhouding van ons fenomenaal
ziele-bestaan tegenover ons eeuwig beginsel.
De zonde is de levens-stand, waarin het Ideaal
niet bereikt is; maar zij verklaart niet waarom vooralsnog het Ideaal niet bereikt wordt.
Het begrip zonde verklaart niet whArdoor de
zonde een voorloopige macht van tegenstand
bezit.
Deze tegenstand is het Noodlot; het noodlot
binnen den omvang der menschelijke natuur.
Want daarin schuilt iets als bedoeldheid, daar
immers alle toeval in dit opzicht ontbreekt en
de tegenstand een noodzakelijkheid bezit, evengioot als de noodzaak, dat uit onze menschenatuur de levens-richting voortgaat. En alle redelijkheid als der werken Gods ontbreekt in
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dien tegenstand. Het is een duistere en onbegrijpelijke grens-stelling binnen den omvang der
menschelijke natuur; een noodlot in anthropologischen zin.
Vanwege dit Noodlot is het, dat wij slechts
antecipeerend gewagen kunnen van de hoogste
dingen; de lijn van voortgang is daar, en in
die lijn levend, kunnen en mogen wij vóórweten wat het einde moet zijn; maar uit de
bereiking van het einde en hoogte-punt spreekt
geen menschemond; het is bij vocruitgrijping
van wat nog niet vervuld is, dat wij van het
Ideaal getuigen. De voortgang is daar, maar
er is een grens der mogelijkheid van de ontwikkeling ten Ideaal; er is een aardsche noodzakelijkheid in ons eigen maaksel vervat en
waarmede de opgang des levens moet rekening
houden, daar zij slechts binnen zekere grenzen de geestelijke en hemelsche ontwikkeling
des levens mogelijk maakt : het Noodlot is de
Aardsche begrenzing van het geestelijke leven,
en waarop dit telkens tot zijne teleurstelling
uitkomt. Waar de levens ongebonden hun
hemelsche vlucht aanvangen, daar dreigt reeds
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te voren het „Tot-zooverre-en-niet-verder",
de overgeestelijke vlucht met naderenden val.
Er is een aardsche Noodzakelijkheid, die
tevens de grens der Mogelijkheid is voor het
bereik des geestelijken levens vooralsnog, en
in de Christelijke anthropologie wordt bij de
heils-beschrijving zekerlijk met deze zwarte
begrenzing gerekend; en zij is een Noodlot,
al moge deze benaming worden vermeden;
want zij vloeit evenmin uit den licht-wil Gods
als uit het moreele lichtbeginsel der menschelijke natuur voort; zij is een donkere rest, die
als droesem onderligt in den wijn der Godsgedachte.
Iï.

In Maeterlinck's drama „Aglavaine. et Sélysette" is het Noodlot op deze wijze begrepen; de
Noodlots-idee, gelijk wij haar opvatten, is er de
bedoeling van ; zoodat wij gerechtigd zijn uit
dit oogpunt een ontleding van het drama te
geven. Men houde daarbij voor zeker, dat het
drama meer bevat dan zijne bedoeling en dat
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de toon van gebeurtenis en gesprek, en handeling een toestand van ziels-bestaan aanduidt,
die beter dan de „bedoeling" den zin van het
drama ontsluit. Het is opmerkelijk dat Maeterlinck in zijn vorige drama's veeleer een aan
Homerus verwant noodlots-begrip heeft voorgesteld, hoewel niet om een beginsel van wereldregiment af te beelden, maar om de zielsaandoeningen, die met zulk noodlot overéénstemmen. Zoo in Intérieur : het Onontkoombare
in zijn langzame doch gewisse nadering of in
„La Mort de Tintagiles" : het onwrikbaar-onvermurwbare, waarop de lichten onzer bewustheid
uitdooven. wel is door verfijnde praeciseering
deze Noodlots-idee van de Homerische zeer
onderscheiden, maar zij beduidt toch diezelfde,
niet uit de menschelijke natuur gevolgende
van boven- en van buitenaf als uit een duistere
bedoeling van het wereld-regiment neergekomen
machtsbeschikking, gelijk Homerus kent. Maar
in Aglavaine is het Noodlotsbegrip betrokken
binnen den omvang der menschelijke natuur,
niet meer een duistere vlek in het Godsbestuur,
doch een duistere noodzaak in het maaksel
Idee-Studies.
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van den mensch: de Aardsche begrenzing,
die de doelbereiking van het geestelijke leven
tegenstaat.
Deze noodlots-idee opent den blik in Maeterlinck's drama. Het is niet aan de verhevenste
geesten eigen om uit eigen opmerking met de
begrenzing van hun vlucht te rekenen; zij
zullen haar tot hun schade ondervinden; maar
de verstandigen dézer wereld, die ook wel
de verhevene gedachte met stille ontroering
vernamen, zij hebben aanstonds geantwoord:
de geestelijke verten zijn wel schoon maar
onbereikbaar, en: laat ons vooral met de mogelijkheid rekenen om niet in smart te eindigen.
Méligrane, die verlamd en oud, toch nog de
aarde niet verliet, heeft uit haar jaren wel die
waarheid geleerd ,,.... des vérités, qui ne sont
peut-être pas aussi belles que celles dont
nous parle Aglavaine, mais, ce ne sont pas
toujours les plus belles vérités qui ont raison
contre les vérités plus simples et plus vieilles."
„Ii ne faut pas lutter ainsi contre ses poprel
forces.... il y a, je le sais, bien des choses qui
sont plus belles que les larmes ; et bien souvent
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il vaudrait mieux ne pas pleurer .... mais
quand on ne peut plus s'empêcher de pleurer,
il faut se dire qu'il y a en elles quelque chose
qui est plus vrai encore que les plus belles
choses qu'on volt au-dessus d'elles .... Car
vois-tu, c'est souvent le Destin qui parle par
nos larmes ...." 1) Want immers het Noodlot
der aardsche begrenzing, het is een „waarheid",
die in déze wereld tijdelijk haar volstrekt
recht handhaaft tegen des geestes schoonere
ontplooiing.
Dreigend staat reeds aan het begin in dit
diama een oude toren, waar rondom de meeuwen
krijschen en de zee schuimt, met muren die,
halfgebroken, zullen vallen ten dood — voor wie?
en zullen einde-maken aan het leven dat zich
te verre heeft gewaagd; en — let wel, tot
dezen toren des Noodlots wordt de sleutel
aangebracht door haar, Aglavaine, die in dit
drama het geestelijke verlangen beduidt, dat
de aardsche grenzen streeft te overschrijden.
Aglavaine zelve, als een hemelsche gedaante,
weet van het aardsche Noodlot niet en kent
1 ) p. 82-83.
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den deutel, dien zij tot den toren des doods
geeft niet dan als een schoon speelgoed van
gouden schijn ... „ J'ai apporté une clef d'or,
moi aussi, vous verren .... il n'y a rien de
plus beau qu'une clef, tant qu'on ne sait pas
ce qu'elle ouvre" 1) en waarop het antwoord,
dreigender dan de antwoordar weet : Vous le
saurez demain.
En hoedanig is nu het geestelijk verlangen, dat
zich aan de aardsche begrenzing stooten komt?
Het is de hemelsche liefde. Aglavaine neemt
deel in de liefde van Méléandre en Sélysette
J
zonder andere bekommernis dan van het geluk
en om in de liefde van drieén weerzijds te schoonar te worden ; zoo groote schoonheid zullen
zij in zichzelven en rondom zich verspreiden,
dat er voor ongeluk en droefheid geen plaats
zal zijn. 2) De liefde zonder het egoïsme, de
liefde alleen voor den ander en als pure liefdezelve den ander liefhebben om allen, waarin
geen jaloezie kan zijn — dit is wat de hemelsche
liefde wil en het is Aglavaine's voornemen bij
1) 1,,,, 31. 2)^
P 1, ..
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haar komst in Méléandre's en Sélysette's huis.
Ine illusie die de grenzen der aardsche Mogelijkheid niet acht, duurt niet te lang. Na
liet lied dat de zielen elkaar toezingen, terwijl
zij in klaarder dan aardsche kennis de gelijkheid van elkaars diepste wezen bewonderen,
het beurtlied tusschen Aglavaine en Méléandrel),
ontstaat het voorgevoelen der onbestaanbaarheid van zoodanige schoonheid op deze aarde;
en zelfs Aglavaine weet niet, of zij niet op het
onbestaanbare der menschelijke natuur stuiten
zal. „Il semble qu'il n'y ait au fond de tout
cela qu'une bien petite chose; et cependant
cette petite chose a peut-être la force d'écarter
a jamais deux Ames de leur beauté parfaite .. .
toute la lumière de nos deux Ames va se briser
con tr e un petit mensonge ... 2).
Maar dit is slechts een voorgevoel en geen
zekere voorziening, want daarna geschiedt het
heerlijkste en schoonste: als een bloemknop
springt onder bestraling van Aglavaine's licht
in Sélysette de bewustheid van den hemelschen grondslag harer liefde open. 3) Verder geeft
1) p• 39--I6. 2) p . 5 0•

3)

p. 57--80.
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de aardsche Mogelijkheid niet toe, dan dat
de minnenden, twee tegenover elkander, hun
hemelsche liefde van drieën belijden: de drie
vereenigen zich niet onderling tot zoodanige
belijdenis ; het hoogste wordt niet bereikt ;
maar ook in de tusschen twee uitgesproken
belijdenis is de Noodlotsgrens overschreden.
Aglavaine begrijpt dat Méligrane gelijk heeft; zij
is gestuit op een sombere waarheid, die beneden
in onze natuur op zijn te komen tijd der vergelding wacht 1 ). Zij zelve, openbaarster der
hemelsche liefde, is veranderd door haar aardsche omgeving, en weet nu, dat het leven niet
g ehoorzaamt aan onze schoonste voornemens
en zij kan slechts hopen, dat dit Noodlot nog
goeds beschikke als ware het een Voorzienigheid. Het aardsche lot heeft gelijk, maar het is
wel van weinig waarde om gelijk te hebben2).
Sélysette, nu van aardsche liefde door bewustwording van haar zelf tot hemelsche gestegen — anders dan Aglavaine, die, van hemelsche liefde uitgegaan, met de aardsche in
aanraking komt — Sélysette zingt sinds nu
1 ) p• 85. 2 ) p. I09--II4.
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het lied haars geluks door tranen heen en
wetende van de schoonheid der ziel die hemelsch
minti) ; maar zingende staat zij aan de grens,
waar de Noodzakelijkheid der aardsche natuur
het verdergaan belet (n'est-ce pas étrange
Sélysette? je t'aime, j 'aime Méléandre, Méléandre m'aime, il t'aime aussi, tu nous aimes
Fun et l'autre, et cependant nous ne pourrions
pas vivre heureux, parce que l'heure n'est pas
encore venue ou des êtres humains peuvent
s'unir ainsi.2)
Op wondervreemde wijze gelukkig is zij,
die met de hemelsche liefde staat voor den
dood; en hoe zal het konflikt tusschen de geestelijke verlangens en de aardsche Mogelijkheid
worden opgelost, dan hiermede dat de diepstgelukkige zich geeft in den dood en der aardsche natuur het verzoenend offer brengt? Het
christelijk geloof weet van de oneindige en
zinrijke diepte dezer offering te gewagen; en
Sélysette van Méligrane afscheid nemend als
van de aarde, die zij heeft liefgehad, en vrijwillig gaande tot den Toren, waarom de meeu1 ) Sinds p. I18. -) p. 135.
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wen krijschen, stort zich op de aarde te sterven,
en geeft als laatste boodschap aan het kind,
dat haar vertelt, de verzekering mede: ik ben
zeer, zeer gelukkig.
Nochtans, het is een vreemd geluk, dat tegen
de grenzen van de aardsche Mogelijkheid en
tegen het Noodlot stoot ; het is een Geluk, dat
wacht op de gindsche zijde des Levens achter
het Noodlot ; en het is over deze verwachting
dat Maeterlinck (hoe anders dan de Gothische
mystieken!) het zwijgen houdt.
En wanneer Sélysette nog eenige uren na
hare nederstorting, in dit aardsche leven toeft
eer de dood komt, erkent zij voor zich zelve
onuitgesproken dat de mensch op aarde zich
onderwerpe en het Noodlot aanneme als ware
het een Voorzienigheid. Immers haar laatste
melding is een onwaarheid, bedoelend voor
Méléandre en Aglavaine de vrijwilligheid van
haar dood te verbergen, opdat zij beiden zich
onschuldig meenen aan dit sterven, en, mi
de hemelsche liefde op aarde mislukt is, zij het
geluk der liefde volgens aardsche mogelijkheid
niet derven zouden. Aglavaine, bij haar eerste
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verschijnen aangekondigd als die alle onwaarheid om zich heen uitdooft') heeft nu een
onwaarheid noodig om te kunnen gelukkig
zijn: de geestelijke mensch, die met de aarde
niet rekent, zal te zekerder struikelen. Maar
Sélysette, aardsch van aanvang, doch in zich
de kern van hemelscha liefde dragend, ontwikkelt door bewustwording haar heerlijken inhoud ; en het laatste woord dat zij, tot het noodlot naderend, aan déze zijde des levens aangaande zich zelve spreekt, is de belijdenis van
haar geluk.
Dit Noodlot der aardsche begrenzing beangst niet. Het is overwonnen. Het heeft in
waarheid geen bestand, en -- het is voor een
tijd: voor dien tijd, dat de mensch, door aanstooting aan het andere dan hij Zelf en hetgeen hem begrenst, moet toenemen in de bewustwording van zijn goddelijk wezen.

HUMOR EN

IRONIE.

Nauwelijks bestaat grooter onderscheid van
(aanverwante dingen dan tusschen humor en
ironie. Want gelijk de eerste een geschenk
van het meelijden is, zoo is de ironie uit haat
voortgebracht. Humor en ironie zijn gelijke
gedachte-procédé's, maar aangewend door zeer
verschillende geesten. Beider procédé is het
kontrast.
De humoristische mensch zoekt het kontrast.
Bizonderlij k wil hij een waarde, een der waardeschakeeringen van 't goede en 't schoone als
verheven aanzien en met zijn kontrast, het
alledaagsclze, in een toenaderend verband stellen. Op het verhevene is de humor gericht.
Om dit toe te stemmen dient wel de onderscheidenheid van het geestige en den humor
in aanmerking genomen. Wanneer Novalis
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zegt: „Spielen ist experimentiren mit dem
Zufall" of „Nichts ist dem Geist erreichbarer
als das Unendliche" dan zijn dit twee geestigheden van onvervalschte natuur: zij doen ons
aan met dat gevoel van 't plotselinge, waarin
wij ons, als in den rug aangevallen, genoodzaakt zien tot overgave; men heeft niets tegen
te zeggen, stemt toe en de ziel lacht ; het is
de onverwachte strategische beweging, die ons
verrast heeft; maar het is geen humor. Hetgeen men gewoonlijk voor humor uitgeeft en
wat ook in bladen, aan de humoristiek gewijd,
voornamelijk gegeven wordt, is geestigheid
van alle allooi, meestal van het geringste; maar
begripsverwarring is 't, zoo men geestigheid
voor humor neemt.
En tevens : het komieke wordt voor humor
gegeven; en althans wordt hier dezelfde gedachte-procédé als bij den humor aangewend;
alleenlijk wordt daarin het verhevene vlak op
den grond gedacht. Wel is het komieke van
allen spot niet vrij, maar men bespot slechts
datgene, waaraan eenige waarde en dus eenige
verhevenheid wordt toegekend. Neem als
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voorbeeld van het weekblad-, album- of voordracht-komieke uit een bekend duitsch sentimenteel-grappig platenboek, het geval van
een heer, die van een pas geverfde bank opstaat; zulke komieke situaties veronderstellen
toch een zeker kontrast tusschen de hoedanigheid van de gebeurtenis en de waarde van den
getroffen persoon: de bevlekte heer, is een achtbaar lid der maatschappij -- getuige zijn nu
besmeerde kleeding ; ware hij een bedelaar in
lompen geweest — ook de flauwste schijn der
flauwe komiekheid ware afwezig.
Maar al stelt de geesteloosheid van het komieke nog zoo grooten afstand tusschen dit
en den naar gelijk gedachte-procédé geschapen humor : wij kunnen toch het komieke een
op het punt der verhevenheid verzwakten humor
noemen. De kontrast-stelling is beiden eigen.
Het geestige echter kenmerkt zich door niet meer
dan de onverwachte gedachtenbeweging, van
welke de humoristische verbindingswijze der
kontrasten alleenlijk een bizonden geval is; de
humor is geestig, terwijl niet alle geestigheid
humor is ; tot humor onmisbaar is het aspekt der
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verhevenheid; en zoo een bekende definitie
luidt: humor is ernst met de beenen in de lucht
— dan is deze voor waar te nemen, omdat
alle ernst het karakter der verhevenheid bezit.
Maar willen wij op de ironie komen langs
deze beschouwing over humor, dan is bizonderlijk het moreel karakter der humoristiel,
in aanmerking te nemen. Wat wil de humorist
aan het verhevene doen? Hij ontkent de verhevenheid niet noch miskent haar, maar maakt
haar gemeenzaam. De humoristische kontrasteering bouwt een brug tusschen het verhevene
en het alledaagsche; stonden te voren de tegengestelden dreigend tegen elkaar over, de humorist weet ze te verzoenen. Neem als voorbeeld de uitdrukking Freund Hein, waarmee
de dood wordt gemeenzaam gemaakt ; de eigennaam en de vriendschappelijke betiteling brengen de verhevenheid der doods-idee in het
alledaagsch bereik. Zoo wordt de dood wel niet
van zijn verheven wezen ontdaan, maar toch
in het plan onzer gelijkmatige gevoelens ingevoegd; en de doodsgedachte toegankelijk gemaakt voor ons effen gemoed.
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Het is licht verstaanbaar, dat deze gemeenzaam-maling van het verhevene niet voorkomt
uit profetenmond. Zij die in de hooge kracht
hunner goddelijke begaafdheid schrijden over
de gebergten des geestes — zoo zij niet zich
van de w ereld afkeeren, maar tot den medemensch toewenden, daarna: zij zijn niet de
zachtmoedigen, die met humorvollen lach
ons komen troosten over het gering bereik
onzer kracht. Zij vergoelijken onze gebreken
niet, maar oordeelen en richten; en de profeet,
zoo hij opwekt, doet het niet met medelijden.
De profeet slaat geen brug tusschen 't verhevene en 't alledaagsche, omdat hij zelf, van
de alledaagsche dingen vervreemd, zoo volvaardig in de verhevene vertoeft.
Maar de humorist weet meei van het leven,
en, nu ja, het smart hem dat wij geen profeten
zijn, maar hij zelf is het evenmin, en der menschen zonden zijn hem verklaarbaar uit der
menschen natuur. Hij is met de menschelijke
natuur begaan en vindt ons eigenlijk nog wel
verheven in vergelijk met den aanleg van al
onze zwakheid en boosheid. En hij vertoornt
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niet maar heeft medelijden, hij die weet wat
maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof
zijn. De humorist is van goedheid en medelijden vervuld; een liefhebber der menschen
en vergoelijker hunner gebreken, omdat hij in
een grondelijke goedheid ook hunner gebrekkige natuur vertrouwt; en zijn toeleg is om
hen niet te verschrikken.
Het gelaat van den humor heeft den zachten
lach der droefheid. En het gevoelsmotief van
den humor is de universeele meewarigheid.
Niet het konkreete en om bepaalde voorvallen
ontstoken medelijden, het spontane meegevoel
om eens menschen leed, dat zuchten en beklag
voortbrengt, noch het indalen in de wonde,
doch het meevaren, eenigermate op afstand
en in het algemeen, èm de moreel-gebrekkelijke menschen-natuur, en om den mensch, die
wel niet uit eigen voorkeur zoo ver van de
Hoogten wandelt — dit meees aren spreekt den
humor als zijn liefste taal.

So
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II.

Naar hetzelfde procédé als de humor is de
ironie geschapen. Ook de ironie legt aan op
het Verhevene, en vereffent het verhevene door
het stellen van een kontrast. Want verhevenheid is de wezenlijke hoedanigheid van het
goede, zoowel als van het schoonti. Hetgeen
zedelijke en aesthetische waarde heeft is in
verhevenheid onderscheiden van het indifferente, dat zulke waarde niet bezit.
Luister maar hoe de ironische mensch over
verheven dingen spreekt, die hij aanrandt, en
gij zult opmerken, dat hij zelfs met zijn stemtoon het verhevene te kontrasteeren zoekt.
Want hij spreekt op gedempten toon en argeloos, gewoonweg en als vragend (terwijl hij
geenszins bedoelt te vragen), en laat zijn koi te
opmerkingen krenkend los over de dingen wier
hoogte alleenlijk met bewondering wordt uitgesproken. Toen gij uw reis door gothische
steden met verrukking volbracht en loofdet
de schoonheid die gij vondt, heeft krenkend
onverschillig u een ironisch mensch geant-
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woord met de vraag of gothiek wel een
bruikbare bouwstijl was?
„Himmlich war's wenn ich bezwang meine
siindige Begier ; aber wenn's mir nicht gelang
hatt' ich doch ein gross Plaisir" ironiseert
Heine en nivelleert de verhevenheid der zedelijke overwinning door haar met het waardelooze („veenn's mir nicht gelang") gelijk te
stellen. Hij krenkt daar hij minacht, en minacht daar hij haat.
Het gedachte-procedé van de ironie is zoozeer aan dat van den humor gelijk, dat men
vaak niet te zeggen weet of een uitspraak
humoristisch is of ironisch, totdat men van
terzijde de bedoeling verneemt om te troosten
of te krenken en daaruit tot humor of tot
ironie besluit.
Zoo kan ook het lot of de natuur situaties
voortbrengen, welke men naar eigen gemoedsgestemdheid als ironisch of humoristisch uitlegt. Wanneer bij een openbare plechtigheid,
de ontvangst van een koninklijk persoon, of
een algemeene en hooge feestviering, een man
van erkende beteekenis als woordvoerder opItiee-Siudies.

6
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treedt ; en wanneer dan in den hoogsten climax
zijner rede door ontoerekenbaren lapsus linguae
of onverwachte omstandigheid zijnplechtigwoord
in een zotheid omslaat — dan zullen zijn vijanden zich met wreede vreugd in de ironie van het
lot verheugen, en hij voelt zich tegenover hen
gekrenkt. Maar zijn vrienden achten er met
een glimlach zijn rede niet minder om, en zeggen dat de humor van het lot de verhevenheid
gemeenzaam maakt ; en hijzelf, den glimlach
als zijn toevlucht begrijpend, zucht dat ook
de verheven oogenblikken menschewerk zijn
en onze al te groote ernst door een hemelsche
meewarigheid wordt gevonnisd.
De ironie is uit den haat. Maar de ironische
haat is anders en erger dan de hartstocht-haat.
Hij is niet de hitte, maar hij is de koude van
den haat ; wanneer de ironie de waarde van het
verhevene noemt om haar dan terug te nemen,
het verhevene erkent om dan te loochenen, is
deze wijze van doen aan een koel berekende
en kalm uitgevoerde marteling gelijk. De haat
richt zich meestal op een bepaalden persoon
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of een bepaald geval; maar ook hierin blijkt
de ironische haat van den ordinairen onderscheiden, dat de ironie niet hoofdzakelijk een
bepaalden persoon of bepaald geval wil treffen,
maar iets algemeeners. Ironie is haat tegen het
Verhevene. En daar het verhevene kenmerkende
eigenschap van het goede en der schoonheid
is, gaat de ironische haat inderdaad tegen de
Deugd in ; hij verdraagt het Goede niet, noch
de Schoonheid, noch het Geluk.
Nu wordt ons de volle maat van haar satanischen aard duidelijk uit de overweging,
dat de deugd niet maar een eigenschap is als
een der vele eigenschappen onzer ziel ; maar,
evenals de schoonheid beteekent zij de hoogere
Werkelijkheid, die ons eigen innerlijkste wezen
is. Wij weten wel, dat de goedheid een heiligen
ernst bevat, en dat wij met haar aan een
eeuwige wereld-orde gehoorzamen. Wanneer
nu de haat zich tegen de goedheid keert, keert
hij zich tegen de eeuwige wereld-orde.
De ironie is het uiterste en die verre horizont
van den haat, waar nog geen mensch met
onverdeeld verlangen heeft vertoefd. De haat
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als hartstocht, de blinde, die in razernij het
gemoed ontsteekt, is een kinderdrift, vergeleken
bij deze koud-wetende verloochening der grondslagen van ons menschelijk bestaan. En ware
het nog dat zij de deugd te lijf ging om de
onsympathieke eigenaardigheden der deugdzamen, zoodat de Schoonheid haar deugd ware!
— maar zij krenkt omdat zij geen Verhevenheid duldt.
Geen ironische mensch is in de ironie volgroeid, al acht Carlyle, dat reeds hij een plaag
der samenleving is. Maar zoo wij een mensch
opzoeken wilden, die zich in de uiterste mogelijkheid der menschelijke ironie begaf, Nvij
zouden ons tot Shakespeare's Jago wenden.
Jago is de hater, die zijn op vernielen aangelegde natuur kond doet in het duivelsche
woord: I am nothing if not critical. Hij heeft
geen liefde en geen bewondering, en wat blijft
van de zedelijke wereldorde zonder deze twee
krachten in stand? Geen van Shakespeare's
boosdoeners durft zoo welbesloten het kwaad
aan en bemint de verstoring van het geluk
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als déze man. Nochtans is hij niet tot ironie
geworden; niet zóózeer volgroeid dat hij slechts
ironiseeren kan; Jago is Satans lijfsdienaar
geen Satan zelf. Zoo 't ons mogelijk ware een
figuur te verbeelden, die absolute ironie ware,
wij zouden geen mensch maar een Satan zien.
Want Satan is het wezen, dat,kennend dewaarde
der deugd, der schoonheid en van het geluk,
wil dat ze niet zijn. Hij is de ontkenner, die
krenkt om machteloos te maken (want hij vernietigt niet verder dan tot machteloosheid):
de absolute ironie.
Om in de literatuur de ironie zuiverst verbeeld te vinden, moeten wij derhalve niet in
het psychologische drama terecht, maar in het
op plan der idee gebouwde Kunstwerk ; niet de
bewegingen van het menschelijke gemoed, maar
de donkere achtergronden van het leven,
in beeld gebracht, geven de zuivere ironie te
zien. Wij zijn aangewezen op het Satans-drama
het Satans-epos en de Satans-lyriek (Baudelaire).
Maar in deze zullen niet eenmaal de dichters der groote legende van den Engelenval ons
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onderzoek beloonen. Het zou de blonde Milton
of de blonder Vondel ons in de zoo verre regionen van het afschuwelijke leiden? Al zijn
zij beiden van de scherpste en hekelendste
satyren niet afkeerig waar 't slechts menschelijke toestanden of personen geldt: in de sfeer
van het buiten-wereldscha hebben zij zich niet
verder begeven dan de traditioneele stof reikte
en waarvoor niet zij aansprakelijk zijn. , , Lucifer", zoo dicht Vondel, „Lucifer d'Aartsengel
en doorluchtigste boven alle Engelen, houvaardig en staatzuchtig uit blinde liefde tot
zijn eigen, benijdde Gods onbepaalde grootheid" en begeert
„te heffen mijnen stoel in aller heivelen trans
Door alle kreitzen hene en starrelichten glans,"

En Milton dicht:
„he trusted to have equall'd te Most High."

Het is uit den hoogmoed, maar niet uit den
haat die Ironie heet, dat deze Satans-figuur
is gebeeldhouwd.
Wij zullen dan ook de ironische Satans-
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praktijk niet in het epos van den val van
Lucifer, maar in het moraal-filosofisch drama
zoeken, waar de Satans-figuur op den achtergrond der menschelijke geestestoestanden zichtbaar wordt. Daar is allereerst het boek Job.
Wanneer de kinderen Gods op zeke re n dag
komen om zich voor Jahve te stellen, geschiedt
het dat de Satan in het midden van hen komt.
En als Jahve de vroomheid en deugden van
Job boven die aller menschen prijst, is waarlijk
niet zonder boosaardigen glimlach Satans antwoord: Is het om niet dat Job God vreest"?
Dan heeft zijn nadere opmerking die vlijmende
geringschatting en ironie, waarmee de deugd
en goedheid tot in haar innerlijk bestaan wordt
gepijnigd : Hebt gij niet een beheining gemaakt
voor hem? en voor zijn huis ? en voor al wat
hij heeft rondom? ... het werk zijner handen
hebt gij gezegend? — en zijn vee! het is in
menigte in het land verspreid !" De langzame
opvolging der vragen, bij kans in den toon
eener informatie gesteld, zijn zij geen specimen
van Satans-ironie ?
Daarna Mefisto. Goethe heeft het vergeten
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Satansbeeld van het boek Job hersteld. Geen
is als Mefisto in de ontkenning gegroeid en
geworden tot ironie.
Ich bin der Geist der stets verneint
Und das mit Recht, denn alles was entsteht
Ist Werth dass es zu Grunde geht.

De boosheid en verstoring zijn levenselement
van den duistere, die het licht zelf hoopt te
zien vergaan met de gedaanten, waaraan het
zich vertoont. De ironie van dezen booze vernietigt het leven, derhalve vernietigt den
scheppings-drang, weswege Faust hem tel enw erpt :
So setzest du der ewig regen
Der heiham schaffenden Gewalt
Die kalte Teufelsfaust entgegen.

Zoo zij het vermocht zou de Satansirenie
de scheppende kracht van God, en de scheppende genialiteit van den mensch tegenhouden
met de satansvuist ; zij zou de verhevenhei^
nederwerpen en het wezen der dingen aantasten.
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Maar wie zich opstelt tegen den scheppingsdrang staat machteloos. Zoo is dan de Satan
machteloos en de ironische mensch is een
onmachtige. Verneem zijn pijndoend woord :
hij krenkt wel, maar overwint niet. Zoo gij van
hem afkwaamt, heeft hij geen invloed nagelaten dan de herinnering van wat pijn. De
ironische mensch wint geen mensch voor
zich en in de onvruchtbaarheid van zijn
geestesaanleg vindt hij zijn onvermijdelijken
dood.
N u wordt zijn wapen hem ontwrongen, en
aange\w end door deegeen wien zijn haat gold.
Het wapen is het ironisch procédé, de ironische
gedachte-wending, de ironische taal. De apologeet der waarheid heeft het afgenomen van
den ironischen mensch en trekt ermede uit
om de boosheid te bestrijden. De ironische
taal, aangewend door den apologeet heette:
inverse ironie. De omwending en omkeering
van de doelbeooging, zóódat niet de goedheid
en schoonheid, maar kwaad en leelijkheicl w ordt
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bestreden, maakt deze ironie „invers" of „omgewend".
Zooals nu de ironische mensch de goedheid
aanrandt, zoo gaat de inverse ironie te keer
niet tegen het kwaad in het algemeen, maar
tegen een bizonder opzicht van het kwaad,
namelijk tegen de onwaarheid, die zich uitspreekt in de valsche waardeering door domheid en verblinding der menschen. Wanneer
een geschiedschrijver der literatuur futiele
bijzaken voor belangrijk opteekent en aai zijne
leerlingen uitlegt, en waarlijke schoonheden
met onverschilligheid voorbijgaat, brengt hij
der onwaarheid bate aan door valsche waardeering. Nu is het woord aan de inverse ironic; !
Nu zal de mensch die de schoonheid liefheeft
de schoonheid wreken en de onwaarheid met
ironische scherpte des zwaards verslaan.
Tegen het moedwillige kwaad is geen ironische taal mogelijk. Zoo een mensch uit eigen
verkiezing de daad volbrengt, die wij misprijzen
dan spotten wij niet, maar toornen. Tegen het
direkte kwaad wordt niet geironiseerd, alleenlijk tegen het indirekte kwaad der valsche
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waarde-schatting. Er is in de inverse ironie
iets van een medelijden met de onwetenden
iets van .... humor!
Wilt ge een voorbeeld, zoo lees hoe Israëls
profeten ironiseeren den afgods-dienst der heidensche volken:
De timmerman houwt zich een cederboom
af, of een cypresseboom, of een eik ; deze is
voor den mensch om te verbranden; hij neemt
daarvan en warmt zich er bij, hij steekt het
aan en bakt er brood bij. Ook maakt hij er
een god van en buigt zich daarvoor, hij maakt
er een gesneden beeld van en knielt er voor
neder; hij buigt zich en bidt het aan, en zegt:
Red mij! (Jes. 44). Of het verhaal van de
priesterslachting op den Karmel (als de Baalspriesters roepen: o Baal antwoord ons!): Elia
zeide „roept met luider stem, want hij is een
God en is in gepeins, of heeft wat te doen,
of heeft een reis; misschien slaapt hij en zal
wakker worden". Of (Psalm 115) : Hun afgoden
hebben een mond -- maar spreken niet: zij
hebben oogen — maar zien niet, enz.
In deze voorbeelden is een spot, die toch
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meer de domheid dan de slechtheid van den
afgodsdienst bedoelt.
Maar nu kan, zoozeer tegengesteld als ironie
en humor zijn, toch, gelijk wij reeds zeiden,
de inverse ironie tot den humor naderen. En
dit is begrijpelijk, daar zij de verblinding treft
en lichtelijk hier eenig medelijden binnenkomt;
wel is de inverse ironie uit de hoogte van
den toorn; maar am de verblindheid van het
veroordeelde is deze toorn eenigermate voor
het medelijden en de meewaarigheid open. Dan
is er iets vergevends in den ironischen toon, en
er is een lichte beweging van droefheid, die de
groote zieleroering, de ziele-ontroering van
den toornige tempert. Zoozeer kan deze
toorn tegen der menschen valsche waardij
met de groote droefheid van héél een hart
vermengd zijn, dat ik niet weet of het deze
ironie dan wel de humor is, die uit den mono'
des godlijken sprak (Evang. van Johannes X) :
„Ik heb u vele treflijke werken getoond van
mijn Vader : om welke van die steenigt gij mij

.MENSCH EN DOGME.

Een mensch, die zijn dogme gevonden heeft,
is gelukkig. Er schijnt tegenstrijdigheid in
deze uitdrukking: zijn dogme; maar deze schijn
der tegenstrijdigheid is juist de sluier, waarachter de ware beteekenis van het dogme zich
verbergt. Men meent dat het dogme onpersoonlijk is, een neutrum, en niet van mij of
van u, maar van men. Het dogme schijnt een
spook, d at in het donker de menschen bang
maakt, en dat verdwijnt zoodra wij licht aansteken. Inderdaad heeft het dogme in de wereld
heel wat spoken-dienst gedaan. Het heeft de
gemoederen beangst en beknepen van allen, die
het niet hadden als hun eigen dogme, hun
zelfgevonden en zelfbeheerde schat. Het dogme
is dan cok menigmaal een masker, dat staroogt
en zijn onverbiddelijke grijns volhoudt, tot
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beangstiging der lieden, die niet weten dat dáárachter geen ziel, maar het leege schuilt. Achter
het masker schuilt het leege, en het dogme
als masker is niets. Het is onpersoonlijk.
Maar van eigen natuur is het dogme geen
masker, geen spook, niet leeg, geen schijn. Doch
van eigen natuur is het bezield. Het is alleen
masker en levenloos, onpersoonlijk geworden,
doordat het in verkeerde handen kwam. Van
eigen nature is het de bewoording van het
inzicht.

Het leven is een figuur, die wij alleen begrijpen
zoo wij haar centrum zien ; en eveneens kunnen
wij de wereld en de historie niet anders begrijpen
dan van uit het centrum. Alle begrijpende
kennis is verband-brengen tusschen een of
andere feitelijke gesteldheid, die wij begrijpen
willen, en het centrum, in samenhang waarmee
deze feiten zich vertoonen. Begrijpen is niet
grasduinen in het weetbare, feiten verzamelen,
verschijnselen koórdineeren, enkele overeenkomsten of onderlinge betrekkingen opsporen :
dit alles is hulpwerk en voorwerk eer men tot
begrijpen komt. Wanneer wij weten dat bij

MENSCH EN DOGME.

95

het innemen van zekere chemikaliën koorts
ontstaat, weten wij een verband van verschijnselen, maar wij begrijpen de koorts nog niet;
en waneer wij uit sommige voorstellingen
van onzen geest andere zien geboren worden
(bijv. als ik denk aan den winter, denk ik
vervolgens aan de sneeuw), dan heb ik wel de
aandacht gevestigd op een voorstellingsverband, maar daaruit begrijp ik nog niet wat
„voorstellen" is. Want eerst waar de verschijnselen in verband met hun centraal punt
beschouwd zijn, ben ik tot begrijpen genaderd.
Zoo zoeken wij naar centrale gedachten. Inzicht is ons eerst gegeven, noodra wij een centrale gedachte hebben.
Stel u voor een ouden wijsgeer van de vroegste
periode der Grieksche spekulatie, een kind in
de wijsheid en wiens eenvoud van denken, in
vergelijking met het intrikate begripsweefsel
en de fijnzinnige analysen, die onzen geest
voldoen, gelijkt op Neurenberger speelgoed —
stel u voor Thales de Milesiër, die in de zesde
eeuw v. C. het raadsel der wereld voor zijn
pogen zag. De verschijnselen, die hem het
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raadsel voorbrachten, waren niet die uit de
menschenwereld, maar uit de natuur. De zee
strekte zich aan de kusten, waarlangs hij ging;
eilanden hieven zich daaruit; rotsen, zand,
akkers, boomen, planten; en velerlei, dat hij niet
begreep, omdat dit vele in zich de tegenstrijdigheid vertoonde van verschillend te zijn, verschillend in alle eigenschappen en toch te bestaan in
onderringen samenhang : de zee dient het land,
het land draagt de rots, de rots den akker, de
akker het graan. Het raadsel dezer tegenstrijdigheid verbijsterde den denker, zoolang hij
naar het eenheidspunt zocht, dat onvindbaar
leek. Totdat hem het inzicht openging in de
verborgen eenheid van al wat hij aanschouwde:
dit alles was metamorfose des waters: land,
rots, plant, akker, boom; zij waren de verclichtingen van het water, dat nog in de zee zijn
oorspronkelijke gestalte had bewaard. Het
water is de Proteus, die zich herschept tot alle
bestaanswijzen: is éen element beweeglijker,
fantasieën-rijker, bedriegelijker dan dit? De
veranderbaarheid van het water tot alle bes taansvormen, zied aar de centrale gedachte,
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in welke voor Thales het wereld-geheim was
opgelost. Hij was er even gelukkig mee als
Columbus met het land der overzijde of als de
alchimist met het zelfverworven goud. Thales
had zijn dogme gevonden. Hij begreep.
De fout van Thales' dogme is deze, dat het
te spoedig gereed was. Maar dit is een fout,
die door 't nageslacht hersteld kon worden.
De deugd van zijn dogme is, dat hem nu eigen
was het vaste punt, van waaruit hij dewereldkon
overzien, of laat ons zeggen : kon veroveren.
Want wie begrijpt, heeft veroverd wat hij
begreep en is heerschar naar den geest. Het
dogme is het punt, van waaruit men de wereld
bezit. Ten onrechte heeft de Syrakusaansche
wiskunstenaar Archimedes gezegd: geef mij
een vast punt en ik zal de wereld uit haar voegen
lichten. Hij had moeten zeggen : geef mij het
vaste punt (alleen het centrale punt is vast)
en ik zal de wereld beheerschen. Het dogme
ware niet van nut, zoo het diende tot ontbinding, maar het dient tot ver-één-iging van het
bestaande onder de heerschappij van den denIdee-Studies.
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kenden menschegeest. Alle denkers zoeken naar
hun dogme en, als zij het gevonden hebben,
zijn ze er even bekoord van als Dante van
Beatrice: want die was zijn dogme.
Het dogme wekt onze intellektueele liefde.
Evenals Beatrice de intellektueele liefde van
Dante wekte, zóodat ten slotte Beatrice het
verklaringsprincipe werd van Dante's Universum, zoo is het met alle denkers. Het dillettantisme is verliefd op een mooie gedachte, die een
tijdje kan gekajoleerd worden en daarna haar
plaats krijgt in de vergetelheid. Dilettantfilosofen willen geen groote, centrale ideeën,
omdat zij geen groote, intellektueele liefde
beschikbaar hebben; zij willen het klein gebied,
dat telkens voor hun oogen zichtbaar wordt,
bezitten door een kleine klinkende gedachte,
die hen tot tijdelijke meesters verheft en weldra
uitgeklonken is. Maar principieele denkers
zijn met deze verliefdheden der gedachte niet
voldaan. Zij zoeken evenals Thales naar het
centrale eenheids-punt, en dit moet zijn stralen
werpen tot den omtrek der voor hen bereikbare wereld, evenals Beatrice aan Dante inzicht
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gaf tot aan de horizonten van zijn gedachtegebied en tot aan de opperste hoogten van de
Paradiso. Door het levend dogme, dat Beatrice
voor hem was, heeft Dante zijn Universum
veroverd, en weinigen hebben in gelijke mate
als hij een geestelijke heerschappij gevoerd
over eigen wereld en leven door middel van
het dogme. Hij, de zwerveling en balling in
de wereld, was nochtans haar machthebber,
gelijk er zelden een mensch is geweest.
Het dogme is sindsdien verplaatst. Van 't
gebied der stoffelijke natuur is het overgeplaatst
naar 't gebied van den menschelijken geest. Recht
en eerlijk de natuurwetenschap bedrijvende,
kunnen wij wel vele centrale gedachten, die
voor een bepaald gebied gelden, verkrijgen;
maar, het is vooralsnog voorbarig hier omvangrijke synthesen te proklameeren. En dat moet
zoo blijven, omdat de natuur (naar het IudoGermaansch inzicht veler eeuwen) een verschijning is, d. i. evenzeer een schijn als een
waarheid, en ten grootsten deele een schijn. Zoo is
het dogme van verstandelijk tot redelijk dogme
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geworden ; d. w. z. wij begrijpen het leven van
de centrale idee onzer eigen natuur uit , en zoo
wij tot dieper kennis van de stoffelijke natuur
(nl. tot wijsbegeerte der natuur) kunnen geraken, zal dit van dezelfde centrale idee uit
moeten ondernomen worden. Zoodra wij ons
zinnelijk, verstandelijk, ethisch, aesthetisch,
religieus leven uit één centrale gedachte begrijpen, hebben wij ons dogme gewonnen en
zijn voerders van geestelijke heerschappij.
Spoedig na Thales is het dogme op dezen
weg gebracht. Men kan reeds Socrates een
zoeker noemen in de richting van het redelijk
dogme; maar wij denken aan Spinoza, die een
vinder was. De groote gedachte, waarop Spinoza
heel zijn levens-theorie grondt, nl. dat ozne
essentia, d. i. onze eeuwige natuur, bestaat in
een kracht der handhaving van ons wezen —
deze gedachte heeft een zoo verreikende strekking en is resultaat van zoo diep reikende
zelfbezinning, dat hier waarlijk het menschelij kdenken een centraal punt bereikt heeft, van
naaruit het leven kan worden beheerscht. Hier
is een der verhevenste en vruchtbaarste dog-
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men, die in de historie der wijsbegeerte geboekt
staan.
Bovendien: hier is het dogme dienstig aan
den mensch, en niet de mensch aan het dogme
ondergeschikt.
Dit is het kenmerk, waardoor 't leven-wekkend
dogme zich aan het doodende onderscheidt.
Het doodende is van buiten opgelegd, door
het gezag van overlevering, gewoonte, kerk,
maatschappij, waar men niet tegen opdurft.
Dit is het dogme, dat spoken-dienst doet, beangstigend den mensch, die het niet durft
afwerpen; het is een schrikbeeld geworden en
wekt geen leven maar dood. Het levenwekkend
dogme is niet geboren om te worden overgeleverd; het kan niet een zelfstandige waarheid worden, die als 't ware aan een koord
tusschen hemel en aarde is opgehangen, om te
worden beschouwd. Zoodra het in het bezit der
niet denkende menigte komt is het van natuur
veranderd ; het was geest en 't werd lood ;
het was inzicht en 't werd belemmering; het
was vreugd en het werd bedreiging. Wee, zoo
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gij het dogma niet gelooft ! zegt de menigte.
Alle martelaars zijn gesteenigd door het dogme,
dat in verkeerd bezit gekomen was.
De Zoon des menschen is heer ook van het
dogme. De mensch is meerder dan wat hij begrijpt, evenzeer als de koning meerder is dan
zijn scepter. Zoo verstaat hij het dogme niet
als de waarheid zelf, maar als de aanduiding
der waarheid. De eeuwige werkelijkheid, het
Mysterium magnum, die in den mensch ligt
opgesloten, die is de waarheid zijns wezens;
maar het dogme kan nooit meer zijn dan de
bewoording, waarin na deze centrale werkelijkheid des bestaans wordt heen gedacht. Het
dogme is een limiet van denken ; het is een
geestelijke aktie, die hare einden niet bereikt
heeft, maar die juist daarom gaat van schoonheid tot schoonheid en van wijsheid tot wijsheid.
Elk begrip is een daad, d. i. een levende handeling van onzen geest en nooit teneindegedacht.
Wie heeft ooit het begrip rechtvaardigheid ten
einde gedacht, of het begrip liefde? Wanneer
bijv. Spinoza zijn centrale gedachte vestigt, dat
„des menschen eeuwige natuur is de kracht
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der volharding in eigen wezen" : dan is geen
dezer begrippen een welgesloten gedachte-figuur.
Er is geen legkaart gekonstrueerd van aaneensluitende vakken; maar elk dezer begrippen
vertegenwoordigt een geestelijke handeling
met onafzienbaren inhoud; en al deze begrippen samen vormen een koncert van geestelijke
akties. En de eenheid dezer is gegeven in ons
zelfbewustzijn. D. w. z. in de eenheid van ons
wezen is de eenheid van het dogme gegrond.
Het dogme is een schepping van den Mensch ;
het leeft op de genade onzer koninklijke Vrijheid,
en zijn klank klinkt welluidend, zoolang onze
vrije hand aan de klok onzes geestes slaat.
Maar let wel: het is een winst uit de werkzaamheid des denkens en vertegenwoordigt
onzen geest in zijn aktiviteit; zoolang onze
geest er zijn adem in blaast, leeft het; zoodra
het echter tot een zelfstandige grootheid wordt
gehypotaseerd, boven den mensch geplaatst,
als een waarheid van boven af geproklameerd,
onafhankelijk van onze geestelijke aktiviteit
voorgesteld — zoodra het dogma buiten de
menschelijke bezieling komt, is het dood; het
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sterft in zijn apotheose; het is masker geworden ;
en ... het begrijnst zijn aanbidders. Het
menschelijk geweten aan het dogme te binden
is een krenking van de waarheid zelve, daar
omgekeerd het dogme gebonden is aan het
geweten.
Even grootsch als het dogme is onder den
Mensch, even klein wordt de mensch onder
het dogme.

DE GEESTELIJKE ONTROERING.

Het opperste van het leven bestaat in de
geestelijke ontroering, wier gemis door niets
te vergoeden is. Zonder haar worden wij nooit
wijs en is al ons weten niet meer dan schoolpedantisme. Zonder de ontroering zijn wij
elkanders misgunnende vijanden en loopt ons
leven hortig en onfraai als een wagen welks as
men vergat te oliën. De menschen zonder
ontroering bereiken elkaar niet en dit maakt
hen jegens elkander wrevelig. Als ze de ontroering hadden, hoe zouden ze om zichzelf lachen,
die nu met gefronsten ernst hun dagen offeren
aan kwesties van tram of gasfabriek. Zeker,
men mag ook veel over zulke zaken denken,
maar nooit te ernstig en men mag er dagen voor
zoekbrengen, maar de dag moet eindigen met
een weinig spot, liefde of geestelijke wijsheid.
Het is zeer nuttig dat al wat nuttig is gebeurt,
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maar men is niet waarlijk mensch, zoo men
niet aan 't einde van zijn nuttig bedrijf inziet
dat het, dieper beschouwd — overbodig was.
Goed is de mensch, die de overbodigheid van
zijn maatschappelijken ernst begrijpt, en die
deswege wordt aangetroffen in zijn eenzaamheid aan het lachen op de heide — nadat
hij gisteren zijn standpunt heeft uiteengezet
in den gemeenteraad (het betrof de kermis of
het aanleggen van een nieuw plaveisel). Wanneer
het gebeurt dat in een samenkomst tegenovergestelde meeningen worden openbaar verdedigd;
de een is vrijhandelaar en de ander is voor de
bescherming; of de een is socialist en de ander
is liberaal; of de een is protestant en de ander
roomsch; en dat niet zoo maar om iets te zijn, wel
neen, maar uit zekerheid; de socialist weet
dat hij de maatschappij op haar vier pooten
zet, terwijl de liberaal met zijn beleid het zinkende schip zal redden — en het gebeurt dat
daar openbaar de socialist en de liberaal tegen
elkaar debatteeren ; maar ziet, zij ontdekken
dat zij beiden de ontroering kennen: de een
ontdekt het van den ander en de ander van den
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een! de levende vreugd der emotie ... dan
zullen hun socialisme of hun liberalisme, hun
vrijhandelarij, hun bescherming, hun protestantisme of hun romanisme uit hun bewustzijn
ontzinken als een ondergaande maan (en hoe
ongeschikt en verlegen gaat de ronde maan
onder in vergelijk met den statelijken afscheidsluister der zon!) En de ontroering als een
groote overeenstemming in elkander begroetende, hebben zij niets om over te debatteeren.
Zij geven haastig elkander gelijk -- en het
verbaasde publiek begrijpt daarvan niets.
Dit is zoo, doordat de geestelijke Ontroering
de menschen verbindt en niet scheidt. Als wij
de hooge emoties verstaan, gaan wij tot elkander
en reiken de hand en vergeten geheel welke
erger dan onverzoenlijke veete er tusschen ons
heet te bestaan. Het is als met de prinsen
Reomuur en Nemoraal, die met gelijke emotie
bewogen, terwijl zij zaten in huns vaders park,
niet meer wisten dat zij gisteren te zamen
hadden geduelleerd.
De geestelijke Ontroering heeft zich den
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Humor tot heimelijken bondgenoot gekozen.
Het zou onmogelijk zijn te leven zoo de humor
niet te hulp kwam. Hij is de verstandige, die op
alles wat te vinden weet en het onmogelijke
mogelijk maakt. Als de ontroering weigert op
te staan op den gepasten tijd, daar zij overtuigd
is dezen dag niets te doen te hebben -- als zij
bijna besloten is den heelen dag wegens afwezigheid van taak in de kussens der zelfvergetelheid
te sluimeren — zie, dan komt de humor en zegt :
zoudt ge u toch maar niet gereed maken voor den
dag? De humor maakt het mogelijk niet alleen
op tijd aan het ontbijt te wezen, maar ook den
ganschen dag in het getouw der plichten te zijn.
Zelfs de minder sierlijke verrichtingen van het
leven worden ondernomen en alles komt terecht.
Des Zondags is het de humor, die raadt : doe nu
maar je fraaiste kleerera aan ; en de emotie, die
nu eenmaal niet vele argumenten klaar heeft,
maar zich ook aan zachte lijntjes leiden laat, doet
het èmdat de humor het vraagt. Als er een kindje
geboren is, zegt de humor : zou je niet naar het
raadhuis gaan? En door den humor geleid,
betaalt zij de verplichte belasting nog één
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dag voordat de laatste termijn is verstreken.
De humor is de gesubstantialieerde glimlach;
de glimlach tot wezen geworden. Hij is wat
bang voor de policie en de betamelijkheid,
komt niet gaarne in opspraak en heeft het liefst
dat alles maar zijn gang gaat. Er is niets zoo
verzoenend, vredelievend, onergdenkend, toelatend, onverbitterd, lankmoedig, goedertieren,
niet afgunstig en niet opgeblazen als de humor
en het meeste wat Paulus in het dertiende
hoofdstuk van den eersten Korinthe-brief
over de liefde zegt, kan ook van den humor
gelden.
In waarheid, geschikter bondgenoot om de
Ontroering door het leven te helpen is niet te
vinden, en de bondgenoot weet ook wel dat hij
helper is van een zonderlingen en voor de
maatschappij (hedendaagsche of toekomstige)
niet aangepasten vriend.
De geestelijke Ontroering nu is geen aandoening om wat wij rechtstreeks waarnamen,
maar om wat wij ons hebben ingedacht. Met
haar worden wij een weinig van den vasten
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bodem der feiten opgebeurd en zijn in toestand
van zweving. Zoo iemand zich bepaalt tot wat
de dingen, die hij ziet, hem rechtstreeks te zeggen
hebben, die kent de ontroering niet. Wanneer
wij een gevaar ontmoeten, verschrikken we;
doch dat is iets anders. Treurig zijn en blij om
wat ons wedervaart is al evenmin de ontroering,
zoolang wij ons bepalen bij de oorzaak, die ons
treurig of verheugd maakt en ons gevoel in
verband met de bepaalde gebeurtenis blijft.
Wanneer mijn liefste vriend is afgereisd en ik
blijf mistroostig aldoor denkend aan dat vertrek, ben ik wel gemoedsbewogen, en evenzoo
wanneer ik mij verheug over zijn wederkomst.
Maar de ontroering is iets anders, al kan zij
aanleiding nemen in de rechtstreeks ervaren
gebeurtenis. Het is niet voldoende geen onverschillig mensch te zijn, om te wezen een geëmotioneerd mensch. Het is niet voldoende aandoenlijk te zijn in den gewonen zin van dit
woord. De aandoenlijke menschen zijn aandoenlijk om 't geen hun wedervaart.
Doch niet om wat wij rechtstreeks kunnen
waarnemen, doch om wat wij achter of boven
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het waargenome ons indenken is de ontroering.
De ontroering is om hetgeen wij ons verbeelden.
Geen verbeelding, geen geestelijke ontroering.
De gebeurlijke dingen moeten tot visionaire
dingen worden, zullen wij worden ontroerd.
Het kan zoo zijn dat een mensch, die zijn
huis en werkplaats heeft uitziende op zee, een
zeilig schip ziet voortgaan achter de bewogen
golven. En terwijl zijn kind door het weggeschoven gele gordijntje uitkijkend roept: een
schip, een schip! gaat hij toe en ziet ... het
leven, het leven. Afgesloten tusschen de lijst
van zijn venster ziet hij het schip met gestrekte
vaart voortstreven. Voor het niet bewuste kind
is dit eenvoudig: een schip; maar voor hem
die met oogen eenex omvangrijker bewustheid
de bestaande dingen begrijpt, is dit schip en
dit zeilen en deze vaart en deze diepgang en
de verborgenheid achter de golven en de plotselinge verschijning in het afgesloten vak tusschen de omlijsting van het venster ... het
is het leven in zijn voortgang van een afgesloten
verleden tot een nog niet ontsloten toekomst;

112

DE GEESTELIJKE ONTROERING.

het leven in zijn evolutie. En die het zóó zag,
ziet het schip als achtergrond verdwijnen en
vóór zijne oogen dichtbij verschijnt ... de ziel
als een groot en teer vrouwelijk gelaat met
peinzenden blik en zwijgenden mond ; de ziel
tot in hare diepte ontroerd.
Men kan evengoed zeggen dat verbeelding
de oorzaak der ontroering is, als dat ontroering
de oorzaak is der verbeelding. Wezenlijk zijn
ontroering en verbeelding de samenhoorige
gevoels- en zienswijs van den dieper aangelegden
mensch. Er zijn menschen, die nuchter zijn, en
menschen, die den aanleg hebben voor een ontroerde verbeelding. De nuchtere mensch gelooft
van de dingen wat ze hem voorhouden. Hij
gelooft dat het schip ... een schip is en de zee
is van water. De nuchterheid stijgt weldra
tot vijandschap tegen de ontroering en vertoont
dan eerst haar ledigheid. Wie het ongeluk heeft
een poos te moeten verkeeren met een schilderij,
portret of landschap, uit zekere vroegere periode
der vorige eeuw, voelt zich bedreigd worden
door een zoo hatelijke macht van nuchterheid

DE GEESTELIJKE ONTROERING.

I13

dat hem het hart versteent. Er is geen haat
duurzamer dan van den nuchteren mensch tegen
dengeen die de ontroering heeft; want deze
haat is niet onderworpen aan de bewegelijke
wet der passiën; hij is een haat uit armoede.
Nochthans moet de ontroerde mensch ook
een nuchtere zijn, omdat hij de dingen bok
moet aannemen gelijk ze zich voordoen; hij
moet de gegeven vormen der dingen niet verbreken maar doordringen. Het zal hem op den
duur niet voldoen zoo hij de bestaande gestalten
verandert en ontvormt naar de verbeelding
zijner aandoeningen. Denk hem als kunstenaar
en laat hij dan begonnen zijn met ontwrichting van het zakelijk samenstel van een
menschelichaam, verbreking der gewc ne wet
van plantengroei en dierformatie en met het
opbouwen eener nieuwe wereld uit de veranderde elementen der bestaande — aanvankelijk was deze omwenteling noodig; maar
op den duur voldoet zij hem niet. Aanvankelijk moest de kracht zijner ontroering
protesteeren tegen het vormenstel, dat ook door
den nuchtere werd aangewend — maar later
Idee-Studies.

8

114

DE GEESTELIJKE ONTROERING.

drijft hij zijn kunst in de richting eener toenemende eenvoudigheid en tegelijk in de richting
cener al toenemende diepte. De aandoening
wordt dieper de verbeelding weidscher, terwijl
de waarneming der bestaande vormen (menschelijke, dierlijke, plantaardige, niet-organische)
zuiverder wordt. Het schip, de zee en het
vrouwengelaat zijn volkomen zuiver en in dat
opzicht nuchter, d. i. zonder uitgedacht toevoegsel — maar zij zijn ook volkomen diep en
geëmotioneerd.
Botticelli heeft op den voorgrond van zijn
Natività, die te Londen in de National Gallery
bewaard wordt, uitgebeeld wat hij van de
geestelijke Ontroering vond. Het goddelijk
leven wordt op aarde geboren en daarbij vallen
engel en mensch elkander om den hals. De
engel, een myrtetak dragend, kust den mensch
en de mensch kust den engel op het aangezicht.
Mensch en engel kussen elkaar bij de geboorte
van het goddelijk leven. Maar het is niet innig
genoeg. De ontroering ligt dieper dan de voorstelling; dieper vooral dan de afbeelding. Welnu,
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daarnaast schildert Botticelli nog een mensch
en een engel die elkaar kussen, maar heviger nu
en zij vallen elkander inniger om den hals. Doch
neen, ook dit zegt niet genoeg. De ontroering
is dieper ook dan deze afbeelding, en nogmaals
waagt Botticelli een mensch en een engel te
schilderen naast de vorige. Nu is de hevigheid
het hoogst; zij storten tot elkander; aarde en
hemel vereenigen zich. Zij zijn ten uiterste
aangedaan, en de ziel beeft in liefdelust
bij de gedachte van het goddelijk leven, dat
op aarde geboren is. In de ontroering ligt de
perspektief eenex oneindige verdieping; achtergrond verschijnt na achtergrond, vei te
achter verte. De derde omarming van mensch
en engel is de laatste niet. Maar hier houdt
het vermogen der aanschouwing op. Deze
schilder zocht in een uiterste zoowel als opperste
ontroering het hoogste punt van het leven af
te beelden.
Hoe zou hij het tot zoo hooge vlucht gebracht
hebben — zonder den humor?

BOVEN DE ERVARING.

Wij raadplegen wel vaak onze ervaring. En
waarom zouden wij niet? Er zijn honderd gevallen in ons leven, waarin de ervaring onze
beste raadgever is en waarbij wij, zoo ons de
ervaring ontbreekt, een ander moeten roepen,
ervarener dan wijzelf. De ervaring is een voorraadschuur, waarin wij onze opgedane indrukken
hebben opgetast. En daar liggen ze, gereed om
te gelegener tijd te warden te voorschijn gebracht.
En waarom zouden wij niet gebruik maken van
onzen voorraad, zoo vaak en zoo veel maar kan?
Geeft het geen gevoel van zekerheid een man
van ervaring te hooren spreken? Hij weet er
meer van. Nu ja, wij hebben op dit of dat gebied
wel eens wat gezien, gelezen of overdacht —
maar wat geldt het tegen den man van ervaring,
vuur wiep , naar wij meenen, op zijn gebied geen
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geheimen meer bestaan? Hij is een autoriteit
en treedt wel gaarne als zoodanig op; want niet
alleen kan hij dienen van raad, maar is bovendien
met zijn geestelijke schatten mededeelzaam; hij
weet wel twintig gevallen te verhalen van het
ééne, waarbij wij verlegen zaten en waarover
wij juist komen om hem te raadplegen; en het
is, alsof alles bij hem op de toonbank gereed
ligt, zoo gaarne is zijn levenskennis voor ons
te geef.
Maar zijn ervaringrijke mededeelingen, zoo
viel mij in, zijn toch soms wel wat goedkoop;
en eens, toen ik hem zag uitpakken zijn ervaringsgoedje, heb ik wel alles heel prompt en
kranig bevonden, maar wat ik hebben moest
was er niet bij. De man dien ik bedoel, heeft
toen den heelen inboedel van zijn geest nog eens
afgezocht en nagesnuffeld en verzekerde mij,
dat ik zocht wat niet te vinden was en dat in
het geval, waarover ik zijn raad kwam vragen,
niets bestond anders dan hij aanbood; en hij
was overtuigd dat elke man van ervaring het
met hem eens zou zijn.
Dit laatste bracht mij aan het overwegen van
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de waarde der ervaring en ik wil hier neerschrijven wat ik dienaangaande overwogen heb.
De ervaring leert allerlei zaken en brengt leefregels aan, waarmee toch inderdaad ons geweten
geen vrede heeft. De ervaring leert bijvoorbeeld
dat wij met list verder komen dan met openhartigheid; en niet slechts dat wij in het kwade
geval met list moeten te werk gaan, zooals in den
oorlog en zooals de beroepsinbreker doet, die
een ingewikkeld plan opzet en bedachtzaam
uitvoert om zijn slechten slag te slaan. Maar
ook bij de uitvoering van heilzame plannen is
een zekere hoeveelheid list onmisbaar. En op
dien grond is de list te verdedigen en zal men
gaarne het woord : wees listig als de slangen,
zich te binnen brengen, allicht zonder aanstonds
het vlak daaraanvolgende er bij te voegen: en
oprecht gelijk de duiven. Maar nu zal elkeen wel
toestemmen, dat de list geheel en al een werkmiddel is van deze wereld, aardsch uit de aarde,
wereldsch uit de wereld, en dat het toch steeds
een droeve noodzaak is zich met list te moeten
behelpen, waar openhartigheid liever ware.
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Maar wie op de ervaring afgaat, wat reden
heeft hij deze noodzaak een droeve te vinden?
Doch ik geloof dat er een hoogere kennis is
dan die op de ervaring steunt.
Leert ook niet de ervaring, dat er meer leed
in de wereld is dan vreugde? Het is waarlijk
bewonderenswaard met hoeveel nauwkeurigheid ervaringsmenschen de smarten hebben
opgeteld, die het leven aanbiedt. Er zijn lichamelijke smarten en geestelijke. Er is heel een
lange lijst van krankheden, die elk hun verscheidenheid van pijnen en verdrietigheden
meebrengen; er zijn alle innerlijke smarten,
van een ontstemd humeur tot een diepe verslagenheid toe. Er is verveling en moedeloosheid,
eentonigheid, overdrukte, fin antieele zorg, ongerustheid om vriend of broeder of kind; er is
wanhoop en vertwijfeling. En poog maar eens
tegenover al deze smartelijkheden één voor één
een vreugd op te noemen, die er het tegengestelde van is: gij kunt het niet; en de
ervaringsman bewijst u dra, dat het leven
niet levenswaard is om zoo'n overwicht van
droevigheden. En wat kunt gij op grond
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der ervaring hem tegenwerpen? Immers niets.
En nog meer: de ervaring leert dat geweld
zegeviert. Als twee vechten, wint de sterkste
het, of ook de listigste; maar list is een bedekte
soort van geweld. De koning, die tegen een
ander wil krijgvoeren, mag wel eerst (volgens
Jezus' woord), bedenken of hij sterk genoeg
is met duizend te bestrijden dengeen, die met
tienduizend tegen hem komt. Niet de adel van
zijn zaak, noch de heiligheid van zijn voornemen
geeft de overwinning, maar de geoefendheid
van zijn leger en het geweld zijner strijdkrachten. De man van ervaring zal het u met vele
voorbeelden uit de historie illustreeren. En wat
is er krenkender voor de rechtvaardigheid dan
te weten dat het geweld hare sterkere is?
Deze overwegingen doen besluiten, dat men
toch niet een zeer hoog standpunt bestijgt
eenvoudig hiermede, dat men een man van ervaring is, en ook dit: dat het zeker nuttig is de
ervaring eens uit te hooren, maar dat het in
hooger zin nuttig is aan haar de oplossing der
levensraadselen niet toe te vertrouwen. Want
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het komt mij voor, dat er wel een hoogere
kennis is dan die van haar afgeleid. En welke?
Hoe zullen wij deze hoogere kennis noemen?
Laat ons zeggen: het geestelijke inzicht.
Daarmee bedoel ik dien verheven blik, zonder
welken men nooit eenige waarheid begrijpt, al
belijdt men haar met al zijn kracht.
Het inzicht is een zien van het onzienlijke.
en de ervaring is een zien van het zienlijke. De
hoogere kennis begint daar, waar de ervaring
haar laatste woord heeft uitgesproken. De
hoogere kennis besluit tot datgene, wat de
ervaring met geen mogelijkheid kan zien. De
ervaring ziet een wolk van ettelijke vierkante
dekameters zwart met een rand van enkele
vierkante decimeters verguldkleurig. Voor haar
overweegt in deze kombinatie het zwart het
verguld honderdmaal. Maar de hoogere kennis
ziet in dien enkelen gulden rand den luister en
heerlijkheid der weggescholen zon; en terwijl
de ervaring besluit dat het zal gaan regenen
(en het heeft al zooveel geregend!), juicht het
inzicht om de wonderbare glansrijkheid der
schepping Gods.
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De ervaring prijst de list als bruikbaarst
middel tot de uitvoering ook van goede voornemens. Maar het hoogere inzicht verwacht de
wereldorde van kristalheldere openhartigheid,
alwaar om de ziel geen mantel geworpen is, die
de schoonheid van het innerlijke omhult.De ervaring berekent, dat in deze wereld de smart
de vreugde overstemt; maar het hooge inzicht
begrijpt, dat de blijdschap een oneindig verder
perspektief heeft dan de droefheid. De smart
is donker, zoo donker soms als een sterrenlooze
nacht. De mensch, die smart lijdt, staat als in
de donkere schaduw van een gesloten poort ;
het uitzicht is hem benomen, de blijde toegang
tot lichter wereld is hem ontzegd; de glans, die
op de bergen ligt, omschijnt hem niet. Maar als
de poort zal opengaan heeft hij eindelooze
horizonten van heerlijkheid en geluk voor zich;
en het eene oogenblik, dat de poort opengaat,
geldt tegen honderd oogenblikken dat zij gesloten is. De ervaring, in haar nuchterheid,
verzekert u dat de poort veel langer gesloten
dan open is; maar de wijsheid roemt dat de
heerlijkheid der open poort ook het wachten
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in de duisternis, wanneer nog de poort gesloten
is, verdragelijk maakt. En terwijl de poort nog
gesloten is, hooren wij reeds van verre den
voetstap langzaam naderen van den engel, die
haar zal openen.
En voorts: moge al de ervaring ons voorhouden, dat het geweld sterker is dan het recht;
het geestelijke inzicht weet beter. De ervaring
houdt alleen met de zichtbare verschijning
rekening, doch het hooger inzicht rekent met
de eeuwige waarheid. Wij weten dat de worstelingen van deze wereld de barensweeën zijn,
waaruit de geestelijke waarheid tot wasdom
komt. Zij zijn de voortdurende geboorten
der goddelijke wereldorde. Ook waar voor ons
oog het geweld den prijs wint, behaalt het
recht een overwinning naar de eeuwige wereldorde, van welke overwinning in de tijdelijke
wereld de echo vernomen wordt, die in
onze harten weerklinkt. Want indien het recht
onderdoet voor het geweld, leeft in ons hart
het recht te bewuster op met verontwaardiging, en zoo wordt ook in die nederlaag een
overwinning voorbereid.

I24

BOVEN DE ERVARING.

Zoo leert de wijsheid. Wat weet de ervaring
daarvan?
Zoekende naar een uitspraak in vers of volzin, die de heerlijkheid van het geestelijk gezicht
deed uitkomen boven de alledaagschheid der
ervaring, vond ik bij Angelus Silezius dezen
regel :
Die Rose, welche hier dein auss'res Auge sieht,
Die hat von Ewigkeit in Gott also gebluht.
De roos welke ons uitwendig oog (het oog
der alledaagsche ervaring) hier ziet als wel schoon
maar toch als een gewone vergankelijke bloem
— wordt door het geestelijk oog gezien als van
eeuwigheid alzoo bloeiende in God. Dat is : de
ervaring ziet het gewone, maar het geloof ziet
in het gewone het eeuwige en verheven licht,
het licht der Godheid, glanzen.

HET ONGEWONE.

Wij zijn alledaagsche menschen om de verstaanbare reden, dat wij geen dag kunnen overslaan. Wij kunnen niet ons leven bepalen tot
enkele hoogtijden en in den tusschentijd afwezig
zijn. Wij moeten het leven van elken dag leven;
wij moeten, hetzij wij willen of niet, alledaagsch zijn.
Maar nu bestaat het gevaar, dat wij uit alledaagschheid het vermogen verliezen om óók niet
alledaagsch te wezen. En dit gevaar is niet
denkbeeldig, want de levens-routine heeft uit
vele menschen het ongewone en geëleveerde
uitgesleten en heeft ze gemaakt tot voorwerpen,
gedreven en gestooten door de omstandigheden,
met gemeenplaatsige denkbeelden, banale vreugden en konventioneele droefheden — en, moe
van alledaagschheid, zoeken zij nu en dan in
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de zeldzame vakantiedagen van hun routinebestaan, het ongewone; en zoeken het in een
sterker prikkeling van de zinnen of in een aandoening van iets zeldzaams — berglandschap
of waterval of vuurwerk of wat ook — maar
hun aandoening overweldigt hen meer dan ze
haar verstaan.
Men kan ziek zijn van het alledaagsche,
dood-moe van vermoeienis van het alledaagsche,
door geen bizondere en zeldzame prikkeling,
meer opgewekt, snakkend naar het Ongewone
— en het niet vinden. Zoo was de Prediker
die gewoon en alledaagsch vond zelfs dit, dat
de beken vloeien in de zee, en dat de zon van
de plaats haars opgangs opstreeft tot de middaghoogte, en tot haren ondergang zich wendt.
Zelfs het geluid van den wind — den mysterieusen harpspeler — had in zijn oor niets dan
een vermoeiden en nutteloozen klank. En zie
nu eens een beek in de zee vloeien en het
schuimend gewentel der golven in den strijd
van zee en beek, waar zij botsen; en zie
vérderop het zeevlak onbeweegelijk waar de
beek erin tot rust kwam — en zeg dan dat
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hier niets meer is dan het alledaagsche! Ik
zou eerder zeggen, dat al de diepe zin van
het leven hier in aanschouwelijke beeldspraak
voor oogera ligt !
Maar de Prediker is een man, die zichzelf
ziek wist van het alledaagsche, maar het Ongewone waarheen hij streefde, niet had bereikt.
Alle dingen zijn gewoon en ongewoon
naarmate het oog ze aanschouwt. Er is niets
ongewoons, dat niet tevens gewoon is en vaak
gezien; er is niets gewoons, dat voor een
diepzinniger aanschouwer niet eenig opzicht
van ongewoonheid heeft. Het wonder is niet
anderssoortig dan hetgeen men alledaagsch
acht; en het alledaagsche is bij dieper inzicht
wonderlijk. Het groenen der boomen in de
lente is niets minder wonderlijk dan het
veranderen van water in wijn. Deze uitspraak
ergerlijk te vinden ware een ergerlijke miskenning van het goddelijk scheppingswerk.
Wie zich ergert bij het vernemen dat het
wonder niet iets bijzonders, aparts en zeldzaams
is, heeft nooit den waren eerbied gehad voor
de oneindige heerlijkheid, door God in Zijne
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werken ten toon gespreid, en leeft nog in de
sfeer der zinnen, waar het plotselinge meer
treft dan het blijvende.
Wat de zinnelijke men,sch het wonder noemt
is hetgeen hem treft door de onverwachtheid;
indien het wonder langzaam toeging, zou het
hem niet treffen en vond hij het alledaagsch.
En zoo het wonder ons treft om zijn onverwachtheid, treft het niet door zijn diepen zin,
waarin het zijn eenige waarde heeft — en die
niet anders is dan de zin en diepte van het
gewone.
Het gewone wordt Ongewoon zoodra het
een beteekenis krijgt. Het Ongewone is het
gewone in dit bizonder en heerlijk opzicht,
dat het een diepen zin en beteekenis heeft.
Zoo wij het vloeien van de beken in de zee
en het geluid van den wind en den omgang
van de zon van morgen tot avond aanzien als
symbool en teeken eener mysterieuse en bovenzinnelijke werkelijkheid — dan zien wij dit
gewone niet gelijk de Prediker zag, maar wij
zien het met al de ongewoonheid eener goddelijke orde der dingen. En dan zuchten wij niet
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met de verzuchtingen eener vermoeide ziel, en
wij stellen onze wijsheid niet in een stoische
resignatie en gevoelloosheid — maar wij stellen
onze wijsheid in die diepere kennis, waarbij wij
het gewone gebeuren aanzien als het bewegen
van de zoomen des kleeds van God, vervullende den Tempel van het heelal.
Van niets anders verkrijgt het gewone deze
ongewoonhied, dan van onszelf. Indien wij
van ons eigen leven inzien, dat het een dieper
zin heeft dan simpel een „verloop van gebeurtenissen" te zijn, gaan wij dezen diepen zin
opmerken rondom, en bemerken dat het alledaagsche in waarheid niet bestaat — dan in
de alledaagschheid onzer versleten gevoelens;
en wij verstaan, dat een hoogere beschouwing
de alledaagschheid overwint. Wij moeten in
onszelf de verborgen goddelijke waarheid van
het menschenleven ontdekken en inzien, dat
niet wij, maar wel Christus geleefd heeft gelijk
den mensch betaamt : en dat de ware levenswijze is te leven als een uit God geborene.
Dan zien wij achter de zichtbare en waarneembare dagelijksche beweging der dingen
Idee-Studies.

9
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zich de Goddelijke orde strekken, en het onzienlijke koninkrijk der Eeuwigheid en ons eigen
leven hiermede verband houden. Wij beschouwen het gewone (ons eigen leven) met verlichte
oogen, en zien het met de aureool van het Ongewone omstraald.
Wie zelf niet alledaagsch is, ziet het Ongewone, het Wonder, overal. Als het wonder overal
is en alles wonderlijk — dan is het wonder nergens, zeide iemand. Zeker!.... voor den alledaagschen mensch:
Zoo mag dan de bewuste aangaande het Ongewone verzekeren, dat hij daarmede is vertrouwd en dat hem eeuwige Ideeën openbaar
zijn -- voor wie ze erkent, gewoon in verheven zin.
Het Ongewone is gewoon -- zoo spreekt wie
den zin des levens verstaat — zich verblijdend
dat ook het gewone ongewoon is. Dit is geen
familiariteit met het eeuwige : wie familiaar met
het eeuwige omgaat, trekt het neder in het alledaagsche. Men moet geëleveerd zijn, een verheven zin en verren blik bewarend. Zoodra
iemand zich niet weer verwondert over de ideeën
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Gods, hem zijn ze ontluisterd. Gereed zijn met
onze filosofie als met een koopmansrekening,
is neer te vallen als Lucifer. Wie voldaan, welgemoed en met «eetzekerheid door het leven
stapt, is erger dan de vertwijfelde.
In den staat der volmaking is het Ongewone
gewoon, maar dit „gewoon" staat niet gelijk
met ons woord „alledaagsch" doch met ons
woord „dagelijksch". De verhevenheid van het
eeuwige leven blijft er onverminderd.

TIJD EN EEUWIGHEID.

Geloof is niet een spelevarende vlucht van
denkbeelden over de smartelijk onweetbare
dingen; maar het bedenken van de Eeuwigheid.En geestelijk is wie de Eeuwigheid bedenkt
— in den Tijd.
Want in den Tijd leeft gij, in den tijd zijn
uwe gedragingen; uw gaan en komen, uw
zoeken en zuchten. Het denken en het bedenken
is een verrichting van den geest en in den
tijd geschied. Zoo gelooft gij in den tijd aan
de eeuwigheid. In den tijd verheft gij u tot de
Eeuwigheid die gij bedenkt. En deze tweeërlei
verhouding, dit bestaan naar twee zijden, is
zoo weerzijds onloochenbaar, dat de geestelijke
mensch, in klare rede en zonder beeldspraak
gezegd, tegelijk in den tijd en in de eeuwigheid
verkeert.
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Geoordeeld naar het ééne Zijn, de verrichting
zijns geestes en den duur van zijn bedenken,
is hij in den tijd. Geoordeeld naar het andere
Zijn, den inhoud zijner gedachte, is hij in de
Eeuwigheid. Daar hij aandachtig is voor de
Eeuwigheid, wijkt de Tijd uit zijn gezichtsveld
en houdt zich aan den buitenkant van zijn geest
opgesteld. Wie de eeuwigheid bedenkt, verjaagt
den Tijd uit zijn onwerkelijk machtsbezit.
* *
*

Het zij vergund, dat wij van den Tijd een
weinig in mythologische redenen spreken; hoezeer ook het Tijds-begrip een abstrakte grootheid is, toch leent het zich uitnemend voor
personifikatiën; zoo wordt de Tijd een oer-reus,
die in de velden onzer metafysische verbeelding
woonplaats verkrijgt:
In den tijd te leven maakt tot onderhoorigen
van den Tijd.
En wij, de onderhoorigen, zijn blijde, indien
ons in eenige opene plaats tusschen huizen en
geboomten door, een uitzicht in de eeuwige
luchten zij vergund. En zoo wij in die verre
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verten uitzien, weten we, dat onze onderhoorigheid niet bestaat, maar ook dan alleen. Wij
zijn verre buiten de macht des tijds, ja wij
zijn overal doch nergens ingesloten, zoo het
wijde uitzicht in de eeuwigheid voor onze
oogen is. — — Maar op eens blijkt dat wij,
zoo uitziende, vooruitgrijpen naar 't geen nog
ons deel niet is; en wij zien onszelven, als
ontwakend uit den droom der oneindigheid,
in ons begrensd bestaan wederkeeren en ....
de oer-reus en menschen-betoovenaar sluit zijn
machtskring weder om zijne onderhoorigen toe.
Maar wij hebben uit die enkele ondervinding
van de Eeuwigheid verstaan, dat wij in der
waarheid niet onderhoorig zijn aan den Tijd,
Zoo vaak wij vermogen in de waarheid te
leven, blijkt het ons; zoo vaak wij verlangen
en niet vermogen, weten wij toch — al is het
bij vooruitgrijping — dat alleen de Eeuwigheid
is en de Tijd is niet. En het Hart van den
mensch verheugt zich, ook in zijne onderhoorigheid, daar voor hem eens niets zijn zal dan wat
is, en de eeuwige werkelijkheid Heerscher van
allen zal wezen. Nu echter bestaat de Tijd
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toegelaten door de Eeuwigheid, en heeft bestaansrecht onder de Eeuwigheid. Hoe het
mogelijk is, dat de Eeuwigheid den Tijd onder
zich toelaat om den mensch te verblinden,
zóó dat hij de Eeuwigheid ontkent — wij
weten het niet. Dit is het mysterium der Schepping. En de Tijd heeft macht ontvangen om
ons te verblinden met de inbeelding, waardoor
wij het oneindige als eindig zien, en de Eeuwigheid aanzien als verbrokkeld en in een veelheid verdeeld.
Zoo toeven wij door macht des Tijds alle
dagen in de illusie. Wij spreken en handelen
in de illusie, en richten ons bij haar in als gasten
in een woning der vreemdelingschap. Want
wat is voor ons uitgestrekt? Boomen, huizen
lichamen, water en heide? In der waarheid
niet : dat is het niet. Er is iets anders, heden
ongezien, maar waarvan wij lovende zeggen :
dat is het ! Vóór ons is de Eeuwigheid of oneindige werkelijkheid zelve. De eeuwige hemelen
omringen ons. Wij staan midden in de hemelen.
Want zij zijn niet elders, ginder, verder; maar
hier, hier. De hemel is de werkelijkheid zelve.
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En als die ziel in de hemelen ingaat, vertrekt
zij dan en verdwijnt? Waarheen zou zij vertrekken en verdwijnen? Zij vertrekt niet, maar
ontvangt te zien, dat Eeuwigheid en oneindige werkelijkheid haar omringt; zij verkrijgt
te zien wat in waarheid is. De werkelijkheid
wordt haar ontsluierd in een heerlijke apokalypsis. En zij bevreemdt zich over haar onaandachtigheid tot nu toe, daar zij het vlak nabije
niet zag, en den grond, waarop zij ging, niet
heeft ontdekt.
Wij zien voor oogen de ruimte en ruimtelijkheid, het ruimelijk aanschijn der wereld;
wij zien de dingen in afmeting van hoogte,
breedte en diepte; wij zien ze in belijnde vormen, binnen de grenzen hunner gedaanten,
door elkander beperkt en ingesloten: wij zien
de ruimtelijkheid.
Doordat wij de ruimtelijkheid aanzien is de
eeuwigheid ons omsluierd. De ruimtelijkheid is
de sluier, die voor de eeuwigheid hangt, of:
de sluier die voor onze oogen hangt, opdat
wij de eeuwigheid en oneindige werkelijkheid
niet zien zouden; een waas voor de oogen,
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een vreemde omfloersing, doch waaraan wij
gewoon raakten: een ban van betoovering, opdat wij niet zien — dit heeft de Tijd gewerkt.
De Tijd is schepper van de ruimte.
Ik fantaseer niet tot uw en mijn genoegen
en om wat te spelen in den tuin van het leven!
Er is grond voor het vermoeden, dat onze
ruimte-aanschouwing een omzetting is van ons
Tijdsbesef. In de „Fragmente vermischten Inhalts" van Novalis komt deze uitspraak voor:
der Raum ein Niederschlag aus der Zeit, eine
notwendige Folge der Zeit, en elders: Zeit ist
innerer Raum, Raum ist áussere Zeit. De dichter-denker heeft met helderheid ingezien, 't
geen later door psychologische bewijsvoering
waarschij nlij kheid verkreeg.
En de psychologische bewijsvoering heeft
gewezen op de kinderziel, en hoe in het zeer
jonge kind langzamerhand de bepaalde voorstellingen van de ruimte ontstaan. Kort na de
geboorte neemt het kind wel lichtindrukken
op, maar geeft ze geen plaats in de ruimte,
lokaliseert ze niet, gelijk wij doen. Als wij een
zekere som van lichtindrukken ontvangen, ver-
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mogen wij ze over te denken in de ruimte, hier
of daar, en noemen zoon gelokaliseerde groep
van indrukken te zamen een bel, of een huis,
of een boom.
Zoodra het kind eenigen bepaalden afstand
kan opmerken, zoodra het een afstam kan begrijpen, ligt de sfeer der ruimte voor hem open
en wordt hem de ruimtelijkheid der dingen
openbaar. Hierdoor immers leeft de mensch in
de ruimtelijke wereld, doordat hij de indrukken
waarneemt als op onderlinge afstanden en op
afstand van hemzelf. Viel de afstand weg, alles
stortte samen op het eene ondeelbare punt.
Denk u maar in, dat gindsche boom geen afmetingen, geen bepaalde afstanden tusschen
wortel en kruin, tak en blad, stam en tak,
geen lengte, breedte ncch dikte had -- -- als
met den tooverstaf van uw denken hebt ge
den boom uit de wereld der ruimte verdreven
en samengedacht tot het ééne punt der ondeelbaarheid.
Zie afstand — en ge zijt in de wereld der
ruimte.
En welke drijfkracht is het, waardoor het
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kleine kind afstand leert zien? het besef van
tijd. Het tijds-besef is de heimelijke aandrijver
van het zielsproces, waardoor de kinderziel
een ruimtelijke wereld aanschouwen leert. Hoe
dit geschiedt is niet met zeer klare woorden
uit te leggen, en wij willen niet in het ingewikkeldst probleem der moderne psychologie
worden afgevoerd. Overweeg slechts deze gedachte, die de kern der zaak betreft : wanneer
het kindje met zijn vinger of met een voorwerp
strijkt over zijn wang, heeft het een reeks van
gewaarwordingen, want op alle plaatsen van
zijn wang, gelijk als op de geheele oppervlakte
van zijn lichaampje, zijn uiteinden van zenuwbanen. Elke aangeraakte zenuw geeft een eigen
gevoels-toon, zooals elke noot der piano een
eigen geluid. Nu voelt het kind een reeks van
gewaarwordingen. Kon het nu uit deze komen
tot de voorstelling van afstand tusschen punten, dan had het die gewaarwording omgetooverd in een voorstelling van ruimte.
Hier nu oefent het besef van tijd zijn uitwerking, zoodat het de gewaarwordingen onder
vindt als na elkander; er is een kortdurig op-
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onthoud tusschen de eene en de volgende gewaarwording: er is tijdslengte. Door zijn tijdsbesef komt het kind tot voorstelling van afstand,
en de tijdsafstand zet zich om tot verbeelding
eener ruimtelijke wereld. Hoe nu de tijdslengte
in ruimte-afstand veranderd wordt is een ondoordringbaar geheim. Want zij schijnen voor
ons verstand verschillend.
Maar zij zijn heimelijk dezelfde. Dit blijkt
ook uit de getalsmaat, waarmee wij de ruimteafstanden meten. Wie met voetstappen een afstand meet, telt. En wat is tellen dan een
lengte van den tijd bepalen? Het getal is symbool van den tijdsduur — dáárom drukt het
de verhoudingen der ruimte uit!

Zoo is dan de Tijd de toovenaar, die zichzelf
in Ruimte omzet, zich onherkenbaar makende
als de Proteus der Grieken en als de heks van
menig tooversprookje. De Tijd heeft zichzelf
in vorm der Ruimte vóór ens gesteld, opdat
wij niet zien zouden in de Eeuwigheid. Hij
heeft zichzelf als ruimte voor ons uitgespreid,
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onze oogen omfloersend met zijn onwezenlijken
sluier, met zijn fantastisch gordijn; hij omringt
ons met ruimtelijke gedaanten en onophoudelijke beweging, of wij misschien zouden neigen
tot ontkenning der eeuwigheid.
En nu wordt, ten gevolge van dit tafereel
der ruimtelijke wereld voor onzen blik, ons
verlangen (het ééne universeele verlangen onzer
ziel) dat der Eeuwigheid toebehoort, over duizend dingen der ruimte verdeeld. De ware
werkelijkheid wordt uit de gedachte verloren;
de ruimtelijke wereld, in de plaats gesteld, leidt
onze aandacht van het oneindige af. Men
dient zich bezig te houden met de dingen die
voor oogen zijn; de aktiviteit onzes geestes
richt zich op het afzonderlijke en legt zich op
de tastbare doeleinden toe. De aarde wordt
geploegd en de boomen worden geveld, steepen
gehouwen en planten toebereid. Een ingewikkeld stelsel van arbeid ontstaat. Al die handelingen, die „het praktische leven" heeten,
worden verplicht. Het is de bedoeling van den
Tijd, dat wij ons in de Ruimte storten.
Zoo wordt onze liefde geroofd; de ééne groote
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universeele liefde van het hart tot God wordt
gesplitst, gedeeld en gebroken. Alleen de geheelheid der liefde is Liefde, de gedeeltelijkheid
der liefde is niet zuiver. En eer wij leeren in
het vele den éénen God lief te hebben en zóó de
dingen der wereld lief te hebben, dat wij ze
liefhebben óm de Eenheid — eer wij dit leeren
zijn vele dagen en nachten voorbij !
En nu is zoo zeker de Ruimte eene vermomming, die het volle wezen des Tijds bevat, dat
wij, indien de Eeuwigheid ons niet belangt,
aan de dingen der ruimte-wereld voor onze
oogen ons hart verkoopen. Wie de Eeuwigheid
niet zoekt, is door den Tijd opgesloten in de
Ruimte.
***

De geestelijke mensch bedenkt de Eeuwigheid
wel, en heeft in haar te bedenken vrij making
uit de onderhoorigheid des Tijds. En zoo iemand
door zijn diepste verlangen meegevoerd, en in
het gevoel der universeele en ongedeeltelijke
liefde ontwakend, de Eeuwigheid bedenkt —
de ruimte-wereld wankelt en houdt zich niet
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staande; want de Tijd vliedt voor tienzulken
en is niet bij machte zijn bedriegelijk gordijn
voor hem op te houden.
Maar — is het bedenken van de Eeuwigheid
mogelijk? Geen overspanning van den geest?
De poging eens gepetrifieerden kluizen aars,
diep in een tropisch woud en onder een lang
verganen boom in roerlooze kontemplatie verzonken? de nooddruft des lichaams vergeten
en nauwelijks met een teug water zich onderhoudend, rust hij, de armen op steenblokken
uitgebreid, en staart met niets-ziende oogen
in het tijdelooze uit? — — Dit is de uitdooving,
niet de bedenking. Hij zinkt beneden den tijd,
maar richt zich niet boven den tijd op. Deze
NirwAnah-begeerte doet den Tijd niet vlieden.
De bedenking der Eeuwigheid is anders.
Voor de bedenking der Eeuwigheid staat de
Tijd machteloos, en — de Eeuwigheid is hier,
is nu! En wie wil, kan haar zien. De gedachte
aan de Eeuwigheid ligt zoo dichtbij als menigeen niet vermoedt. Het kostte Ruusbroec
geringer moeite door kontemplatie in de
Eeuwigheid te zijn, dan zijn hand tot het
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hoofd op te heffen. Zoo de gedachte dingen
betreft, die met geen maat des tijds te meten
zijn, dan geldt zij hetgeen buiten den tijd ligt
en bereikt het eeuwige. Zoo is het in geval
de mensch bedenkt de redelijke of de schoonheids-eiaarde van eenig ding. „Bedenkt", let
wel, dit is niet een vluchtig aanteekening
houden, maar dit is de geestelijke bedenking,
welke een daad is van uit het innerlijkste
onzer persoonlijkheid. Zoo wij met eenvoudige
toewijding eenige zedelijke, aesthetische of
religieuse waarde bedenken, volvoeren wij een
handeling, die ons uit den tijd naar buiten den
tijd overdraagt. Niet de plaatselijke en tijdelijke
vorm, waarin zich in een bepaalde daad van
menschen, goedheid of schoonheid, vertoont,
maar de schoonheids- en goedheidswaarde
zelve, in dien vorm vertoond en openbaar, is met
maat van tijd of ruimte onmeetbaar, en ligt
buiten den tijd en in de eeuwigheid. En deze
bedenking ligt waarlijk niet ver af; maar de
zintastelijke, oog-schouwelijke mensch wil meestal den buitenkant der dingen zien, de omstandigheden, aanleidingen, oorzaken en gevolgen
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van eenige daad weten. Maar in het hart der
daad door te zien (waar zij haar karakter van
bepaalde handeling verliest) : Memlincs huwelijk
van St. Catharina te zien weg van alle gebeurtenis en zuiver als openbaring der schoonheid:
de afzwering van Filips weg van alle tijdsomstandigheid en toedracht, zuiver als openbaring
van gerechtigheid — dit is aanschouwing van
het Eeuwige.
De geestelijke mensch is in dezen toeleg niet
vreemd; hij verstaat dat eeuwigheid en tijd te
gelijk zijn en weet, in den tijd levend, de eeuwigheid te vinden. Tijd en eeuwigheid zijn te gelijk;
gij kunt uitkeeren uit den tijd, inkeeren in de
eeuwigheid, heden en eiken dag. Gij kunt het
loflied zingen in den rythmus en zangerige
maten van het hart, zóódat het uit de tijden
opgezonden in de eeuwigheid klinkt — Wordt
het loflied niet gezongen door de duizenden,
die Gode zich geven? En de stem van het
biddend Hart is door de gewelven van den
kerker der tijd-wereld niet gedempt !
Maar zijn ook tijd en eeuwigheid tegelijk, toch
zijn ze niet in elkaar, maar buiten elkaar. De
Idee-Studies
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tijd houdt een ontkenning der eeuwigheid in,
en de eeuwigheid een verwerping van den tijd.
Men kan niet inkeeren in de eeuwigheid, zonder
een verkiezing die de beperktheid des tijds
veroordeelt. Ware het inkeeren in de Eeuwigheid niet een uitkeeren uit den tijd, zoo ware
het geloof slechts een vaste ankering in de
onwerkelijke wereld.
* *
*

Israël heeft de eeuwigheid nergens dan in
het verlengde van den tijd gezocht. Dit is de
zinnelijke beschouwing, welke den tijd, d. i. de
wereld der bewegingen, het samenstel van voorbijgaande en wisselende gedaanten, aanneemt
niet als symbool van werkelijkheid, maar als de
werkelijkheid zelve. De Israëliet neemt den
zinnenschijn voor waarachtigheid. De gedachten
der eeuwigheid worden hem in den tijd vervuld;
de hemelscha gerechtigheid zal op aarde voltrokken worden, zooals het messianisme overvloedige oogsten geeft en rijk doorvochtigde
akkers, en de wilde dieren zullen door de hand
van een klein jongsken worden geleid. Voor

TIJD EN EEUWIGHEID.

147

ons zou dit beduiden een loochening der eeuwige
dingen, doch alzoo niet voor den Israëliet.
Hetgeen buiten tijds-maat is, kan hij zich niet
indenken: de eeuwigheid is hem de toekomstige
tijd of de lengte eener reeks van aeonen; maar
dat de eeuwigheid zelve buiten de reeks der
aeonen is, vermoedt hij niet. En met dit Israëlitisme stemt de algemeene denkwijze overeen,
dat eeuwigheid is: tijd die niet eindigt. De
menschen stellen zich eeuwige gelukzaligheid
voor als gelukzaligheid, die aldoor (dat is in
onafzienbaren tijd) voortduurt; maar dit is niet
eeuwigheid, doch tijdelijkheid, slechts in zeer
veel grooter afmetingen dan de voor ons waarneembare tijdelijkheid. Men zou beter zeggen,
dat eeuwigheid het nulpunt van den tijd is, en
dus geen minimaalste deel van een sekonde
duurt.
Maar dat voor Israël de eeuwigheid in den
tijd ligt, is vanwege de zinnelijkheid van den
Israëlitischen geest, in welken de heviger
gevoelens der verbeelding, de klaarder gevoelens der kontemplatie overheerschen. De Israëlitische geloofswijze is gekenmerkt door een
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gevoelsleven in echtheid en levendheid onovertroffen; en in 't hart van profeten en psalmisten
is een levende kracht der verheerlijking. Maar
juist deze gevoelsgloed, uit welken vers aan
vers der psalmen vloeien, vordert een konkreetheid van beeld en voorstelling, die niet toestaat den tijd ook maar een oogenblik met
bewustheid los te laten en zich in de eeuwigheid te begeven.
Het geloof van Israël is het geloof der velen.
De tijd weet, zelfs waar men de eeuwige dingen
bedenkt, zijn bedriegelijk floers voor waarheid
uit te geven; — zelfs waar men denkt over
God. De Gods-gedachte is de sluitsteen onzer
levensleer. En wat wij denken van tijd en
leven, dood, eeuwigheid, goed en kwaad, wordt
in onze gods-gedachte als in een opperkennis
samengevat. Maar nu klimt in de Gods-gedachte het bedrog des Tijds het hoogst.
Zoo wil dan Israël een wezenlijke eigenschap Gods achten deel te nemen in den tijd.
Wij nemen deel in den tijd door onze handelingen, en zoo is God voor den Israëliet degeen
die handelt. God doet, niet een daad van uni-
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verseele uitgestrektheid, maar een reeks van
daden; God doet, telkens weer, en aldoor
worden nieuwe daden verwacht, die niet zoozeer bedoeld zijn als innerlijke heils- of rechtswerkingen, maar overwinningen, bliksemen,
stormen, wereldgerichten (Psalm 83 vervolg ze
met uw onweder, verschrik ze met uw wervelwind). God neemt deel in den Thatensturm.
En daar het hedendaagsche detail der gebeurtenissen nooit zoo openligt voor de religieuze
waardeering, als de bizondere gebeurtenissen
van het verleden en gezien uit de verte, zoo
wordt voor Israël God de maker der volksgeschiedenis, welke eigenlijk is de reeks zijner
handelingen.
* *
*

Misleidelijk neemt de Tijd zitting in de Godsgedachte; neemt deel aan alle godsdienstige
beraadslaging der ziel en begeert allen uitslag
tot zijn buit. Maar -- hij heeft geen vermogen
tot draging van wat aan de eeuwigheid toebehoort. Verblinden kan hij, doch wegnemen niet.
En daar het geestelijke hart in de Eeuwigheid
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is, zal zijn overdenking in zelfbewustheid vorderen en tot kennis der Eeuwigheid voortgaan.
De Gods-gedachte klimt de bevatting des tijds
te boven, en overstijgt de engte waar de tijd zich
welbevond. Op hetzelfde punt, waar de Tijd zijn
uiterste macht der illusie gelden deed, wordt
het illusioneel karakter zijner macht doorschouwd. Want dat het wezen Gods in buitengewone gebeurtenissen des tijds zich openbaren
ging, is een uiterste illusie, en op dit uiterste
punt is het, dat de geestelijke overweging de
betoovering des tijds doorschouwt.
Het heeft immers geen zin de buitengewone
gebeurtenis een daad Gods te achten, tenzij men
zegt: God doet alles. Waarom het bizondere
wel en het gewone niet? Is bizonder en nietbizonder iets anders dan een beperkte waardeering des onverstands? maar zoo wij zeggen:
God doet alles, dan verliest dit „doen" alle
bepaaldheid, die een daad tot daad en een
handeling tot handeling maakt. Wie alles doet,
doet niet meer, doch is. Zoo wij zeggen „God
doet alles", bedoelen wij de alomtegenwoordigheid Gods naar toevallige aanleiding van eenige
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daad te vermelden, en, naar aanleiding van die
daad zeggen wij dan dat God „doet" ; maar wij
bedoelen slechts in verband met die daad God
als zijnde te erkennen. Ook de bizondere gebeurtenis predikt niet anders dan het eeuwige
Zijn Gods. De volmaakte wijsheid kent het
onderscheid tusschen gewoon en buitengewoon
niet, maar ziet in beide Gods eeuwige woning
bereid.
Zoo wij dus zeggen : „God doet alles", verliest het doen Gods zijn karakter van handeling,
en verklaren wij dat God voor ons niet de
handelende maar de zijnde is. Hier hebben wij
het Israëlitisme aller tijden verlaten en dringen
in het heiligdom der nieuwe gedachte. Het
Zijn Gods, zoozeer tegengesteld aan het abstrakt
Zijn, zoozeer werkelijk en levend dat het de
grond is aller werkelijkheid — heeft zijne bewoording gevonden in het hooglied aller uitspraken: God is Liefde.
God is de Zijnde.
Wij staan hier op den rand van de abstraktie, zonder in dezen afgrond te vallen. Wij
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staan immers op den top des bergs, terzijde
van welks hoogtepunt de afgrond openligt.
Hoogste top en afgrond liggen evenzeer bij
elkaar als het konkave en het konvexe; waar
de top is, daar is de afgrond het diepst; de
afgrond begint daar. Ook de Grieksche en
Indische spekulatie heeft God als den Zijnde
gekend; doch omdat in deze wijsgeerigheid het
denken ook tegen het levensbewustzij n werd
volgehouden, is deze spekulatie in den afgrond
der abstraktie uitgekomen.
De Christelijke Godsbeschouwing wortelt in
de Israëlitische : het leven en doorleven der
Israëlitische Godsbeschouwing is daarin overgegaan : daarom kon het Christendom de
Grieksch-Indische beschouwing van God als
den Zijnde overnemen, zonder zich te ontledigen
en als grootsche uitdrukking van datzelfde
geestelijk leven, dat in Israël werd geleefd.
De Grieksche spekulatie vond de idee van God
als den Zijnde in de Eleatische School. De
eerste, Xenofanes, in zijn polemiek tegen het
veelgodendom noemde God: Eénheid; de opvolger, Parmenides, zeide : het Zijn. Maar dit
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Zijn is even inhoudloos als het niet-zijn: want
geboren uit de abstraktie en uit de ontkenning
der veelheid.
Zeker was de Indische spekulatie levensrijker. Men kon niet zeggen, dat de Eleatische
spekulatie een levensbeschouwing vertegenwoordigde, doch de Indische wel. De levensbewustheid van den Indischen mensch drong
in rechte lijn naar de opvatting Gods als buiten
alle tijdelijke dingen. Al wat gebeurt is schijn;
hoe zou God, die alleen werkelijkheid is, in
den schijn wezen? Het is de groote verblinding zoo wij beweging en verandering en gebeurtenis aannemen als werkelijk bestaande,
zoo meent de Indiër: hoe zou God dan iets
te maken hebben met beweging en verandering
en gebeurtenis, die immers niet bestaan? Het
is de Indische zucht naar ontvluchting der
wereld, die de dingen der wereld als minder dan
schimmen doet achten en voor het Godsbegrip
geen bepaling dan het onbepaalde overlaat.
Maar de Christelijke geloofsgedachte, het
wezen Gods vindende in het Zijn, acht het
zijn niet onbepaald, niet een abstrakt zijn,
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doch het begrip aller werkelijkheid. Ware
het Zijn Gods slechts de ontkenning der tijdelijkheid, de negatieve waarde ervan zou duiden
op abstraktie; maar in positieven zin is het
Zijn Gods de Eeuwigheid. Eeuwigheid is een
positieve (niet uit den tijd afgeleide maar in
zichzelf bestaande) werkelijkheid. Wij zeiden
dat de moreele aesthetische of religieuze waarde
van eenige handeling of zieletoestand buiten
den tijd ligt. Nu, waar wij de waarde der
schoonheid toekennen, weten wij allerzekerst
niet het schoon geprezene met ledige abstrakties te versieren. Waar wij eens menschen
beweegreden als goed waardeeren, weten wij
zeker, dat wij haar niet waardeeren met het
wezenlooze. Deze buiten den tijd gelegen
waarden zijn geen ledige abstrakties, maar de
ware werkelijkheid.
Nu is de samenvattende synthese en het hoogtepunt aller waarde in het begrip der Liefde
vervat : Liefde is de volmaaktheid, omdat zij
zoowel de aesthetische waardeeringen als de
moreele waardeeringen in één hoogste waardeering samensluit; Liefde is evenzeer de opper-
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schoonheid als de oppergoedheid of heiligheid.
Daarom drukt het (door engelen gezongen)
Woord Liefde uit : de bo ven den tijd gelegen
waarheid aller werkelijkheid. Liefde is de
eeuwige werkelijkheid zelve.
De gedachte „God is Liefde", „God is de
transcendente Liefde" zegt dus, dat God de
Eeuwige Werkelijkheid is: het waarachtige Zijn
zelf. Maar dit Zijn is de Kracht; het Zijn is
zoozeer kracht, dat het de Liefde heet. Ontkomen aan de Israëlietische gedachte van God
als in den tijd, aanschouwen wij God als in de
Eeuwigheid. En al de hartsaandoeningen van
psalmisten en profeten komen ten dienste van
de verheerlijking des eeuwigen Zijns.

DOOR DE REDE TOT DE
AANSCHOUWING.

De menschehjke fantasie, die de bestaanswijzen van het eigen zieleleven vergroot en
verbreedt tot tijdperken van de historie der
wereld, acht den Chaos een bestaans-periode,
aan de schepping der wereld-orde voorafgegaan, thans lange voorbij. Nochtans: de Chaosis nog en wij leven daarin wel elken dag. Chaos
is de laagste- en aanvangs-toestand van het
menschenleven; en zoo de geestes-kracht ons
niet bijstaat, komen wij telkens weer daarin
u it.,..

Verward zijn de zinnehj ke indrukken; rood
en groen flikkert voor onze oogen; lichten
schijnen en verdooven; gewaarwordingen van
koude, hitte, droogte, vocht — regelloos vervolgen ze elkaar; nu klinkt geratel, daarna ge-
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krijsch, straks welluidende klank. De wereld
der onmiddellijkerwijs vernomen zins-indrukken is geen wereld, maar een chaos, de verwardheid zelve en — zijn wij niet in dien staat
van leven vele malen daags?
Wat echter is, strikt genomen, de chaos?
Niet de veelheid der onsamenhangende verschijnselen op zichzelf, maar de ziele-staat des
menschen, wanneer zoo vele indrukken en
gewaarwordingen ordeloos hem te beurt vallen.
Het is in waarheid smartelijk voor onze ziel
haren chaos te zien, wanneer zij aanmerkt
hare afwisselende stemmingen en onsamengesnoerde indrukken en ongeregelde invallen.
Zij verdwaalt in zichzelve als het hulpblatend
schaap op de heide; zij doolt verloren zoo zij
geen éénheid weet als een eenigen heuvel boven
het regelloos gebied oprijzend, en vanwaar uit
alles overzien en in vaste lijnen kan samengevat worden.
Waarop ik nu nadruk vestig is, dat deze
levens-aanvang en laagste stand van bewust
leven, deze chaos, niet een primitieve staat
van denken, maar van aanschouwing is. Door
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het denken komen wij den chaos uit; en zoo
ons, terwijl wij in den chaos verkeeren, het
denken gelukt, gevoelen wij de verwarring
wijken en zien eenig ordelijk gebied voor
onze oogen uitgestrekt.
Aanschouwen is eene onmiddellijke bewustheid, onoverwogen en onoverdacht. Het aanschouwen van een licht is niet de overdenking,
maar de onmiddellijke waarneming, de kortstondige gewaarwording van den licht-indruk.
Maar meestentijds leven wij bewust genoeg, om
aanstonds met een kleine hoeveelheid denkarbeid onze indrukken te redderen en op orde te
brengen. Indien wij den indruks-komplex, dien
wij bij de waarneming van een boom ontvangen, onder het begrip boom samenbrengen,
hebben wij reeds eenigen denkarbeid verricht
en een weinig orde in den chaos aangebracht.
Ook de wilde denkt, en hoewel wij lachen om
den wonderlijken samenhang zijner denkbeelden,
zoo is toch hijzelf zeer tevreden met zijn denk-gewrocht en wij moeten toegeven, dat hij den chaos
der onmiddellijke aanschouwing tot een leefwereld maakt— op zijne wijze en voor hèm geschikt.
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Er is wel geen standpunt van kultuur of
natuur-bestaan, waarop een mensch niet met
eenigen denkarbeid zich uit de verwarring
zijner indrukken verhief. Maar door verbijstering is het, dat wij in den chaos terugkomen.
In de verbijstering houdt het denken op, en
keeren wij tot den laagsten stand en aanvang
van het bewuste leven terug. De verbijsterde
aanschouwing is de laagste stand van bewust
leven.
Misschien zijn er prompte menschen, verstandelijk-klaren, die de verbijstering niet
kennen. Zij staan overal en alom gereed tot
ordening der indrukken in 't wel afgebakende
vak hunner al te simpele keldergeestigheid.
Parzival kent de verbijstering wel. In Monsalvage heeft hij het verbijsteren geleerd, toen
de vreemde en ongeziene dingen voor zijne
oogen werden uitgevoerd, en hij niet dorst
vragen naar den zin van wat hij zag. En Parzival niet alleen. Maar wie in staat is op te merken,
dat alle dingen een vreemden zin hebben, hij
weet dat men niet eens-voor-goed met een
afdoende regeling de geheele mogelijkheid der
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indrukken op orde brengt; en hij loopt de kans,
dat hetgeen den meesten gewoon voorkomt,
onverwachts zijn ziel aandoet met het gevoel
der onbekendheid, zoodat zelfs het alledaagsche
hem verbijstert. Plotseling kan hem de eenvoudige waarneming in den laagsten staat van bewust leven, in den chaos, terugwerpen. En de
verbijstering doet aan met wee.
Door het denken, de Rede — men vergunne
deze hypostaseering van het denk-proces —
gaan wij den chaos ordenen. Nu zal de woeste
heide tot een wandelpark worden. Het denken
handelend als verstand, scheidt het onsamenhoorige van elkaar; de verwarring houdt op.
Wij zien onzen voorstellingsinhoud met klaren
blik — slechts even, want het verstand is nooit
ten einde met zijn werk, en zoolang het niet
ten einde is, blijft er voor verbijstering kans.
Maar nu licht ons de mogelijkheid voor van
een geordend innerlijk leven, waarbij aandoening en waarneming, en herinnering niet meer
redeloos door elkaar geworpen, zinrijk worden
om den éénen zin, de idee van het leven, waar-
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omheen zij als om een kostbaar monument zijn
gegroepeerd!
Maar al is het verstand ordenaar van den
chaos en verlost het ons uit de verbijstering —
dit is niet opdat wij onder hem zouden blijven :
de aanschouwing is niet om stof te geven aan
het verstand, maar het verstand is om orde
te geven aan de aanschouwing, en opdat wij
uit de verbijsterde aanschouwing tot die hoogere geraakten, welke ik de Monumentale Aanschouwing noem. Over het werk des verstande
in dienst van deze, gaan wij nu een weinig spekuleeren.
Het Verstand ordent doordat het scheidt.
Een besef van gelijkheid en ongelijkheid drijft de
scheiding aan en .... daar komen uit de warreling van 't ongelijksoortige al reeds de enkelvoudige lijnen te voorschijn! Dat het een
scheidings-werk is, waardoor de chaos tot een
ordelijke leefwereld geschapen werd, heeft cok
oude priesterwijsheid op de eerste bladzijde
van het boek Genesis vermeld. Daar immers
staat geschreven, dat God scheiding maakte
Idee-Studies,
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tusschen licht en duisternis en tusschen de
wateren boven en de wateren beneden, en dat
na dit scheiding-maken een leefwereld voor
dieren en menschen tot stand kwam. En de
evangelist Johannes voegt er aan toe, dat het
de Logos was, door middel van welken dit
scheidingswerk werd volbracht.
Maar het zij toegegeven dat de afscheiding
van het ongelijke op zichzelf nog niet den chaos
ordent, dewijl door scheiding niet meer geschiedt, dan dat het gelijke over- en samenblijft.
Er is nog een handeling van den geest noodig
om het samengeblevene tot een éénheid triomfantelijk samen te binden. Denken is meer dan
onderscheiding alleen. Doch hoezeer dit ook zij,
de verbindingsdaad der Synthese is niet dan
na de onderscheidingswerkzaamheid van het
logisch verband. En zoo wij van Rede spreken,
bedoelend het denken in zijn geheel, dan is
deze synthetische handeling nevens de analytische inbegrepen. De Rede in haar tweeledig
werk is de macht die, door afscheiding van
het ongelijke en onsamenhoorige, het verwante
tot een synthetische orde verbindt.
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Wat werkt nu in ons deze arbeid van de
Rede uit? Onze Bewustwording.
Laat ons voor kortheid en klaarheid onze
beschouwing bepalen tot de dingen van het
innerlijke of geestelijke leven.Wij hebben dan een
menigvuldige veelheid van denkbeelden, meeningen, onoverdachte gemoedsindrukken, onsamenhangende invallen, in ons zelf verwekte
of uit verscheidene gedachtekringen overgenomen verwachtingen en herinnerings-beelden.
Deze zijn de chaos van ons geestelijk leven.
Een gedachte over onsterfelijkheid, een denkbeeld over levensbestemming, een meening over
de waarde der kunst, een denkbeeld over de
opvoeding van kinderen, over God, eeuwigheid,
deugd, verhouding van mensch en menschbeid — — en zoo meer tot in veelheid van
denkbeelden. Maar nu worden wij ons bewust,
dat de samenhang ontbreekt tusschen ons denkbeeld over levens-bestemming, en dat over de
waarde der kunst, en over God .... verbijstering, onzekerheid, twijfel zal ons pijnigen.
Wat ongeordend in ons is, ontvalt uit het
eigendom van onzen geest. Nu klagen wij, dat
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wij slechts losse vermoedens hebben, maar geen
kennis, want kennis bestaat alleen bij onderlingen samenhang der gedachten en doordat wij
in eenige hoogste waarheid een éénheil vinden,
die over het al beslist. Daardoor worden de
losse denkbeelden ingevoegd in de orde van
onzen geest.
Naarmate nu de Rede voortwerkt, komt scheiding van het onsamenhoorige, en bijgevolg,
orde en samenhang tusschen de elementen van
onzen geestes-inhoud. In toenemende mate worden wij ons van onzen geestes- of levensinhoud
bewust. Dit is de Bewustwording, waardoor de
mensch zijn eigen geestelijke ikheid in hare
diepte, zijn transcendente wezen, leert verstaan.
Wat geeft dus de Rede? Zij geeft aan ons geestesleven den vorm der bewustheid. Ja, in der
waarheid : de rede zelf is de vorm der bewustheid,
waarin de mensch het geestesleven als zijn innerlijk eigendom verovert. Maar het geestesleven
zelf is door de Rede niet voortgebracht, maar
wordt door haar aangetroffen. Het is de werkelijkheid des geestes, transcendent boven tijd en
ruimte, waartoe de rede (door logisch oordeel,
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logisch verband en kategorieën) niet meer dan
vorm der bewustwording kan zijn.
Of laat ons zeggen : de werkelijkheid van onzen geest maakt zich bewust in de redevormen.
Er is opwelling van leven uit de diepte naar
de buitenzijde van ons zielsbestaan, waar het
tot bewustheid komt. Daardoor is de bewustwording, hoewel in logischen vorm, toch een
werk onzer wezenlijke natuur. In den futielen en
zedelijk onbeduidenden mensch is deze levensopwelling zeer gering : maar wie een groot en
ernstig hart heeft, voelt van de binnenste
gronden zijner persoonlijkheid de fontein van
innerlijk leven ontspringen. En vooral wanneer
hij in aanraking met andere zielen verkeert !
want de geestelijke gebeurtenis in den ander
wekt in hem het geestelijke leven op, dat daarna
in vorm der logische bewustheid gekomen, zijn
geestelijk eigendom wezen zal. Zoo is de Liefde
voorwaarde der kennis, gelijk de h. Bernard
zeide : tantum Deus cognoscitur quantum diligitur. En Anselmus : credo ut intelligam.1)
1) Doch het Anselmiaansch credo schijnt wel weinig van innerlijk-zedelijke natuur, te zeer beaming van bestaande kerkleer.
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De Rede in dienst der zedelijk-geestelijke
natuur! In de meeste tijdperken der Christelijke wijsbegeerte is het alzoo geweest; men
zocht één opperste waarheid, in verband waarmee de geestelijke bewustheid haar logischen
vorm van orde ontving. In den tijd der oecumenische koncilies had men de idee der godmenschelijkheid van Christus als opperste waarheid ; voor de Gnostieken was het de idee der
wereld-schepping ; voor de Victorij nen en aanverwante mystieken de idee der opklimmende
ziels-hiërarchie; voor de hervormers de idee
der voorbeschikking ....
En de opperste waarheid, waartoe alle andere
waarheden in logisch verband staan, is een
waarheid der ...Aanschouwing! De monumentaal-symbolische Aanschouwing is het eind der
geestelijke kennis.
De logische rede heeft geen einde; het intellekt wordt niet verzadigd van scheiden,
onderscheiden, analyseeren. Het verstand zelf is
het beginsel der scepsis. En zoo de denker niet
uit drang van zijn geweten een zoeker naar de
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synthese zij, hij is tot twijfelaar geboren. Uit
het diepste van zijn wezen moet hij het zedelijk leven voelen opwellen; uit zedelijken nooddwang moet hij van de logische rede een vorm
der orde voor zijn geestelijken inhoud verlangen; doch zoo hij denker is vanwege denklust
of denkt 6m de bezigheid van het denken, hij
zal in ontlediging uitkomen. Het denken, doelzoekend in eigen werkzaamheid, heeft geen
einde. En als de logische rede al wat zij aanraakt in problemen omtoovert, verslindt zij
ten laatste zichzelf uit onverzadigdheid.
Zoo is de logische Rede goed niet om zichzelf,
maar als middel om te komen tot een nieuwe
Aanschouwing. En gelijk de verbijsterde aanschouwing in den aanvang de laagste stand
van bewust leven is, zoo is de monumentale
Aanschouwing, die aan het einde staat, de
hoogste kennis.
De zedelijke mensch wendt het denken tot
de aanschouwing aan; want de werkelijkheid,
die zijns geestes inhoud is, wordt hem niet
vertrouwd, indien zij niet wordt aanschouwd.
Maar deze aanschouwing zal een symbolische
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zijn; direkt-aanschouwelijk is alleenlijk de
wereld der verschijnselen, die voor onze zinnen
en waarneming zich uitstrekt. De diepere
wereld van het ware Zijn is niet aldus te aanschouwen, maar wordt aanschouwd in symbolische afbeelding.
Wanneer ik bijv. de feiten van het zedelijk
leven overwegend, ze in onderling verband
tot een algemeene waarheid weet te begrijpen,
zal deze waarheid noodzakelijk een symbolische
aanschouwing zijn in enkelvoudige beeldspraak
geuit. Wanneer ik deze waarheid aldus voordraag : „zedelijkheid is de opgaande richting
van het leven" (— afgezien nu van de al of niet
juistheid of voldoendheid van deze uitspraak,
welke hier niet in aanmerking komt —) wat heb
ik anders gedaan dan een enkelvoudige verbeelding gemaakt, waarin voor mij de zin der zedelijke feiten duidelijk wordt? Ik heb in een opperwaarheid een grond-verhouding van grond-beginselen der werkelijkheid uitgedrukt en de
eenheid gevonden, die ik zocht.
Tot een enkelvoudig, veelomvattend, diepzinnig, monumentaal verbeeldings-dogma ben
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ik gekomen. Door het denken ben ik voortgegaan tot Monumentale Aanschouwing.
De taal, waarin de denker zijn hoogste wijsheid vervat, is de enkelvoudige beeldspraak,
de dichtende plastiek; en zijn eigen sterksprekende gevoels-bewustheid, die hem in de
uiterste spekulatiën bijblijft, strekt tot verzekering, dat zijne beeldspraak zuivere uitdrukking zijner gedachte is. Hij is zich bewust
van een betrekking der noodzakelijkheid tusschen de beeldspraak en de geestelijke realiteit
daarachter: de realiteit van zijn eigen geestelijke wezen. In dengeen die de monumentaalsymbolische Aanschouwing heeft, is de aanvankelijke Chaos van het bewuste leven tot een
heilrijke orde gelouterd.
Zoo hebben dan de Mystieken aller tijden
gelijk gehad: het denken geleidt tot de kontemplatie; en niet het denken, maar de Aanschouwing is het hoogste. In de verhevenste oogenblikken der bewustheid is de denker ziener
geworden En zoo na het denken niet de aanschouwing verkregen wordt, was het niet ten
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einde, bf het was vergeefsch, daar geen diep ontsprongen zedelijk verlangen dien logos drong.
Maar de groote Mystieken, een Plotinus,
Eckart, Tauler, Ruusbroec, hoe klimmen zij
over al de stadiën der zielsbewustheid tot de
kontemplatie op! Daar is hun verblijf boven
werk en deugden, in het hoogste bereik van
een op aarde geboren mensch; daar wonen
zij als in het opperste van een glazen toren
om in aanbiddende schouwing aan God dichtbij te zijn.
Deze kontemplatie is de onmiddellijke aanblik, waarmee de Onzienlijkheid in beeld wordt
aanschouwd. De kracht van den godsman Mozes, wordt door een gewijd schrijver hieruit
afgeleid, dat hij „als ziende den Onzienlijke"
was. Ja, zoozeer levensvol is voor den mystieke
het aanschouwde beeld, dat de ontroering van
het schouwen hem in de onzienlijke werkelijkheid overdraagt : in de groote bewogenheid
dier beeldelijke of symbolische Aanschouwing
vergeet hij het beeld en heeft de werkelijkheid voor zich, en meent dat het aanschouwde
Licht Godzelf is. Zoo zegt Ruusbroec van
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den „ynnighe minnere Gods", dat God hem
verkiest „tot enen overweseliken scouwen in
godliken lichte", en dat hij vermag „code begripen ende verstaen boven alle ghelikenissen
alsoe alse hi is in hem selven".
En Plotinus jaagt naar de Theoria, de „toeschouwing" als de kennis, die het denken te
boven stijgt en bereikt wat door geen dialektische redeneering bereikt wordt; in de Theoria
is de ziener één met het aanschouwde, en zonder
middel of gelijkenis ziet hij in het aangezicht
van God. Door ekstase stijgt hij in deze hoogte;
maar juist de ekstase maakt, dat Plotinus en
alle mystieken het onderscheid tusschen beeld
en werkelijkheid verwerpen. Door de ekstatische
verheffing wordt de ziener in het beeld dronken
van de werkelijkheid, welke immers de ware
werkelijkheid zijns eigenen wezens is? De kenner is de gekende en de schouwer is „God met
Gode" (Ruusbroec) zoodra de ekstase komt.
Nochtans, al gaat de monumentale Aanschouwing, waarvan ik sprak, niet in deze steilte,
ook onze lippen beven, wanneer ons vergund
is het verhevene Zijn in beeldspraken te ver-
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kondigen. Ook wij kennen de hoogten, waar
het denken ons tot de aanschouwing heeft
heengeleid. En als wij met doorgronding der
gebeurtenissen onzer eigen bewustheid, in opperste symbolen den zin des levens grijpen,
erkennen wij verwonderd en geroerd, dat alle
doordenken toeleidt tot de kennis van God.

DE HELD PARZIVAL
DE MIDDELEEUWSCHE MENSCH.

VERHAAL EN BESCHOUWING

over
De Dienstbaarheid der Daad aan de Idee.

I.
Het verhaalt) van Parzival den held, vangt
met vermelding van de smarten zijner moeder
aan. Herzloyde lijdt als moeder het lijden om
den zoon, en te voren leed zij als vrouw het
lijden om den man. Zij, namelijk, koninginne
van Waleis had haar hand en koninkrijk geschonken aan den beste der ridders, Gahmuret,
maar bij het huwelijk hem de vrijheid gelaten
i) Het verhaal van Wolfram von Eschenbach is

gevolgd.
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voor zijn verre tochten tot krijgshulp van een
Oostersch vorst.
Sinds nu Gahmuret vertrok, duurde haar
smartentijd. Op een namiddag lag zij in rusteloozen slaap droomend van verschrikking,
en zag zich met een bliksemende ster meegenomen, door donders getroffen en omringd
door menigte van vuur en vonken, en tranenregens vielen uit de wolken. Zij zag zich een
draak baren, die haar ontvloog en niet wederkeerde.
Na deze vreemde voorteekenen trad voor 't
paleis een page af, en meldde, dat Gahmuret
in den slag gesneuveld was. Bewusteloos viel
Herzloyde neer en kampte met den dood : haar
schoot verborg een held, die aller helden bloem
zal wezen, zoo hem de grimme dood verschoont. Na veertien dagen schonk zij het
leven aan Parzival, een zoon van sterke leden
en schoon gebouwd.
Doch de smarten-moeder bleef den last van
een vreugdeloos leven dragen; daarom deed
zij afstand van de koninklijke waardigheid
en verliet in leed haar koninkrijk en ging met
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haar jongen zoon wonen in de eenzame wouden van Soltane. Daar zou Parzival met zijn
moeder in het woud verblijven, en nooit vernemen van tournooi en ridderpraal en strijd. Het
volk, met Herzloyde meegegaan om akkers te
bebouwen, stond onder scherp gebod van
zwijgen ; nooit zou de jonge held weten wie
hij was, noch vanwaar zijn moeder met hem
was gekomen, opdat de zoon gespaard werd
voor den ridderdood, gelijk Gahmuret leed.
De bekommering der moeder had het besloten over den zoon.
Wel leerde Parzival de kunst van den boog.
Zelf sneed hij pijlen en schoot de vogels in het
woud en weende als ze dood waren, naar wier
zang hij had geluisterd, en klaagde aan zijn
moeder. Dan leerde Herzloyde haren zoon
wie God was, en dat Hij lichter is dan de dag en
aan te roepen in allen nood. Aanstonds ontsprong hij den armen zijner moeder en drilde
de jachtspriet en trof de herten; en zoo levend
groeide op tot een stoeren, manlijken jongeling
met het bevreemde en eenzame hart van een
kind — —
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Men merkte op, dat de zin van Parzival's
jeugd dieper ligt dan een relaas van gebeurtenissen; want deze Eenzaamheid, Soltane, is
niet maar een droefgeestig toevluchtsoord,
doch is de plaats waar de Idee opwast. Soltane
is niet overal waar geen menschen wonen,
doch waar de ziel woont in zichzelf, en waar
zij niet wordt gestoord.
En de smart van Herzloyde is niet slechts
het leed van de droevige gebeurtenis; want
deze is wel aanleiding er toe, maar een aanleiding, die breeder gemoeds-staat ontsluit dan
alleenlijk een treuren om de droevige dingen!
De smart van Herzloyde is de innerlijke toedracht der ziel, die uit de praal en roem van
wapenen en wereldschoon op haar Soltane
wordt toebereid. En Parzival is de mensch, aan
wiens zielegeschiedenis de Smart voorafgaat
— want de moeder en het kind zijn één stam —
opdat de Eenzaamheid, waarin hij wordt opgevoed, een plaats der Ideeën zij.
Maar de Idee blijft niet in het eenzame. Zij is
niet onvruchtbaar door in de Eenzaamheid tezijn
opgewassen, en laat zich niet achteraf zetten
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als een stuk kostbaar speelgoed voor wereldvluchtige gepeinzen; maar opgewassen in de
eenzaamheid treedt zij naar buiten het gebied
van haar kindsheid, om haar innerlijke kracht
te bewijzen aan de Daad.
Als het hart, ingekeerd in zijn levens-grond
en verwijlend in woestijn of woud, met de
geestelijke Idee wordt aangedaan, dan zal de
Idee zelf het hart in vlam zetten; en zij
ontvlamt hare geloovigen met geestdrift voor
de Daad. Allerminst in jeugdelijke tijden is
de Idee werkeloos. Het moge al met later
raffinement overéénkomen om zich aan de weelde der gepeinzen op te offeren, en den droom
te zoeken om den droom: Parzival, de middeleeuwsche mensch, prijst het aktie-looze leven
niet, maar voelt zich vanwege de Idee tot de
daad gedreven. Reeds in Soltane en op 't
oogenblik dat zijn moeder met priesterlijke
onderwijzing leert wie God is, dat Hij lichter
is dan de dag en aan te roepen in allen nood -ontspringt de jonge Parzival hare armen en drilt
de jachtspriet en doodt de herten. De geestdrift der Daad trilt hem door de ziel.
Idee-Studies.
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Waar men nu door de Idee tot de Daad
wordt gedreven, is een innerlijk verband van
beide aanwezig. In Parzival's figuur blijkt dit
verband zoodanig dat de Daad aan de geestelijke
Idee is ondergeschikt. En niet Parzival voor
zichzelf alleen, maar als typeerend geheel een
tijdperk der middeleeuwen, het tijdperk der
groote kruistochten en voorafgaande decenniën,
vertoont deze dienstbaarheid van de daad aan
de Idee.
In dezen tijd nu zijn zwaard en lans de
insignia der Daad; bezwaarlijk is den middeleeuwschen mensch de daad zonder het zwaard
denkbaar. Het zwaard betéékent de Daad.
Zoo dan de Idee de Daad in dienst neemt,
moet zij het zwaard dragen. Parzival, de middeleeuwsche Mensch is hij, die de Idee met het
Zwaard wapent.
Wij gaan nu zien hoe Parzival, in Soltane
tot ideale gemoed gevormd, uittoog om met
het zwaard te strijden.
II.

Parzival's levensverhaal gaat voort :
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Wel zorgvuldig waakte Herzloyde over haar
kind, opdat zij hem in Soltane en buiten aanraking der wereld hield. Maar eindelijk was
het waken vergeefsch. Want eens weder ter
jacht uitgegaan, hoorde Parzival een nieuw
geluid en stelde zich in afwachting met gevelde jachtspriet om te zien wat komen zou.
Het waren naderende hoefslagen en weldra
verschenen drie ridders, ten schedel toe in volle
pracht gewapend. Parzival meende dat elk
dezer wel de lieve God kon zijn; want had zijn
moeder niet verteld van God, die blinkender
was dan de dag?
Geknield aanbad hij ze. Maar ze zeiden:
ridders zijn wij ! En hij hernam: o ridder-god,
wie zijt gij? Waartoe dient deze heerlijke
kleeding? En hij raakte de wapenrusting aan.
In bewondering voor zijn hooge schoonheid,
zeiden hem de ridders, dat hij gaan zou naar
koning Arthur's hof, waar ook hij kon ridder
werden als zij. Sinds dien raad verheugde zich
de knaap niet meer in het dennenbosch de
herten te dooden; maar hij liep terug naar
zijn moeder om het haar te boodschappen. Herz-
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loyde viel als ter dood geschrokken neder en
toen zij bijkwam, klaagde en weende veel.
Maar niets weerhield Parzival's verlangen naar
het hof van Arthur.
Eindelijk bewilligde de moeder. Zij maakte
spotkleederen, een hemd gesneden van grove
zakstof, en een broek tot de knieën reikend;
een ruige kap op zijn hoofd en lompe laarzen
aan de voeten met slopkousen van versche
kalfshuid, in de hoop dat hij, door allen bespot,
tot haar zou wederkeeren. Daarna onderrichtte
zij hem: „ga niet langs duistere ongebaande
wegen; wees vriendelijk en bied elkeen uw
beleefden groet; wanneer een grijze ervaren
man u tucht wil leeren, volg hem gewillig;
verwerf kus en ring van edele vrouwen, dit
brengt troost in leed"; en vermeldde zijn recht
op de koninklijke Waleis en Norgals.
De dag grauwde niet of Parzival was gereed
voor den tocht naar Arthur's hof. De moeder
kuste hem, liep hem na, en toen zij hem in de
verte uit het oog verloor, brak ze in luiden
jammer uit; leed doorsneed haar hart. Zij
zonk neder op den grond en stierf aldaar.
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Parzival haastte zich voort en op zijn reis
groette hij wien hij tegenkwam, vermeldend
dat zijn moeder hem zulks bevolen had. Een
vrouw ziende haar gesneuvelden man beweenen, ging hij haar vertroosten, omdat zijn
moeder hem deelneming had geraden. Op weg
vond hij een paard en een geleider. In de nabijheid van Arthur's leger plaats zag hem Ither
van Gaheviez, de roode ridder, in roode wapenrusting gekleed, die strijd zocht met Arthur's
edelen. Verbaasd over de schoone lichaamsvormen van den knaap in zoo bespottelijke
kleeding, zond hij Parzival naar koning Arthur
om één der tafelronde ridders ten strijd te
dagen. Luid-op groette Parzival, toen hij binnenkwam, den koning en aanzittenden gasten;
verkondigde de boodschap van den rooden
ridder en bood zichzelf aan om tegen hem te
kampen.
En Arthur had welgevallen aan den schoonen
knaap en niemand der aanwezigen begeerde
over zijn wonderlijke kleeding te lachen. Nu
reed Parzival naar den rooden ridder uit:
„Nu geef mij toch uw rijpaard en uw rusting
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aan 't hof mij toegezegd, want daarin zal ik
ridder zijn !" — maar toen hij den toom greep
van het paard, wendde op eens de roode ridder
zijn speer en stiet den knaap zoo krachtig
dat hij met zijn paardje lang uitgestrekt lag
op 't bloemenveld, en sloeg hem in toorn dat
zijn bloed uitvloeide. Parzival stond op, vatte
zijn jachtspriet en waar de helm wijkt voor 't
vizier, in 't oog dáár trof hij hem, zoodat de
ridder dood stortte op den grond.
Nu keerde Parzival den ridder om en om
en trachtte hem te ontkleeden, maar wist niet
hoe; totdat om 't hinneken van 't paard Iwanet, een jonkman van Arthur's hof, kwam
aanloopen en Parzival vond in dwazen nood ;
hij ontwapende den dooden ridder en sloot de
rusting om Parzival's leden over de spotkleederen, die hij als geschenk zijner moeder niet
aflei; en terwijl de ander het lijk des verslagenen met bloemen bedekte, reed Parzival
op avonturen uit.
Tegen den avond kwam hij aan een kasteel,
zag hooge torens en meende, dat ze uit de daken
groeiden en Arthur ze had gezaaid. Arthur
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was wel een heilig man en stond hoog bij God
in genade! En 't landvolk bij zijn moeder in
het bosch zaaide wel slecht zaad hierbij vergeleken. De heer van 't kasteel, was Gurnemanz, een meester in hoofsche manieren; hij
zat onder de linde voor zijn burcht en Parzival
sprak hem aan: mijn moeder heeft mij geleerd
dat ik moet raad aannemen van wie grijze
haren heeft; daarom moet ik u dienen. — Gurnemanz leidde hem in 't kasteel, verbond de
wonde door den rooden ridder geslagen, bracht
hem ter ruste en leerde hem in volgende weken
alles wat een ridder van riddertucht en hoofsche
manieren weten moet. Ook vermaande hij hem
niet aldoor van zijn moeder te spreken, en gaf
dezen gedragsregel: „voor alles, vraag niet
veel; ge kunt toch zien en hooren en hebt
alle zintuigen; gebruik ze: dat geeft verstand."
Parzival zweeg sindsdien van zijn moeder —
in zijn woorden, maar zijn hart zweeg niet.
Na dezen zocht hij avonturen en kwam in
een stad Pelrapeire, die door vijandelijke legers
geteisterd werd. Hij vermocht in tweekamp
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den veldmaarschalk te dooden, ontnam het leger
zijn gezag en werd met gejubel in de stadsburcht ontvangen. Daar zat vóór hem neder de
koningin Kondwiramur, stralend in den glans
harer jeugd, als een roos rood en wit, die zich
uit de windsels opent, en bood om zijne reddingsdaad aan Parzival de kroon van Pelrapeire en zichzelve ten huwelijk. Korten tijd
verbleef hij in die stad; dit huwelijk is een
avontuur en wie avonturen zoekt, heeft geen
vaste woonplaats. Voor langen tijd afscheid
nemend, reed Parzival van daar.
Klaarder dan uit betoogen, blijkt in het
gegeven verhaal, dat het leven van dezen held
den toon der idee niet verlaat. En de toon zegt
meer dan de gebeurtenis; de toon van het
verhaal en de heimelijke klank die zijn gebeurtenissen eigen is, de aandoening die het
mee te deelene verwekt — zij zijn de zachte sfeer
waarin de Idee gaarne woont. De innigheid en
de innerlijke richting des levens zijn verzekerd
voor den man, die, mogelijk in de woorden,
maar niet in zijn hart, van zijne moeder zwijgt.
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In deze gestemdheid zal aan Parzival zijn
levensidee bewust worden. En al is het uit ons
eigen hart dat de idee van ons leven opkomt,
en al is in het Soltane van Parzival's ziel zijne
levens-idee ontkiemd, zoo wordt zij eerst door
gebeurtenis en omstandigheid tot konkrete
verbeelding. Parzival weet nog niet waarheen
zijn leven strekt. Zijn levens-gebeurtenissen
zullen vorm geven aan het ideale verlangen, dat
in zijn Soltane is opgewekt. Tot beschouwing
der levens-idee van Parzival gaat nu onze studie
voort.

Aan Parzival wordt getoond het koningschap
van den Graal; en na aanschouwing daarvan
zal om dit koningschap zijn leven één worsteling zijn : alle inspanning, avontuur en wapenfeit een dienst aan het koningschap van
den Graal. De Graal, waarvan Parzival zal
koning worden, is niet een koninkrijk, maar
is — een edelsteen ! doch een edelsteen waaraan een geestelijke idee verbonden is. Parzival
zal verkrijgen een ideaal koningschap, een ko-
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ningsheerschen ten bate der idee; gelijk de
kruistochten waren ter verkrijging van het
heilig graf.
Wij mogen kort zijn met mededeeling over
aard en afkomst van het Graal- denkbeeld; het
historisch-litterair onderzoek is daarover misschien nog niet gesloten, en wij gaan niet in
détail-overweging. Wij hebben de Parzival-sage
aangegrepen niet uit eenig exegetisch-kritisch
en litteratuur-historisch belang, maar bm de
idee, en zoo is ons voldoende te weten welke
idee voor den Parzival-dichter, die zelf van
de afkomst van zijn denkbeeld niets wist, in
den Graal is belichaamd. Wij kunnen dus
volstaan met die algemeene aanduiding, die
voor verklaring der idee van noode is. De
Graal is een edelsteen met wonderkracht, welks
aanblik de aanwezigen spijst en laaft. In keltische legenden komt meermalen zulke steen
voor; hij zou dan ook een sprookjesvoorwerp
zijn, ware het niet dat de naam „Graal" een
reeks van gedachten meevoert, waardoor de
Edelsteen tot een Mysterium wordt verhoogd:
de Graalnaam brengt den steen in de chris-
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telijke traditie. Immers „Graal" beduidt den
schotel waaruit Christus met zijn jongeren op
den avond vóór zijn sterven het avondmaal
gebruikt had; een heiligen schotel naar middeleeuwsche zienswijs, omdat hij Judas Iskariot, die
de hand indompelde, als verrader had aangewezen : de wondermacht was den schotel
eigen. En zijn heilig karakter was vermeerderd
doordat Jozef van Arimathea er den volgenden
dag des Heilands bloed in opving ; na vele omzwervingen was de schaal met bloed in Engeland
gekomen en daar bewaard. Het magisch vermogen om een persoon te ontdekken was den
Graal eigen gebleven. Nu is in ons (het duitsche)
heldendicht deze schotel-traditie vergeten of
verzwegen, maar de roem van heiligheid, het
hoog mysterieus karakter en de wondermacht,
welke in den naam Graal zijn uitgesproken, zijn
er den Edelsteen toebedeeld.
De heilige Graal is geen geloofs-artikel der
Middeleeuwen, maar wat het middeleeuwsche
gemoed in dezen heeft kunnen voelen, wordt
ons begrijpelijk door vergelijking met het heillig
graf. Beide zijn relikwieën, waaraan een ge-
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loofs-idee verbonden is. Aan beide bespeurt
het naïeve middeleeuwsche hart de zichtbaar
geworden realiteit van het werk des verlossers,
en aan beide zijn riddermoed, ridderdeugd en
zwaard ondergeschikt : aan het graf door de
kruistochten, aan den Graal door den dienst
der uitgelezen graal-ridderschap. Beide bemachtigden de ontroerde verbeelding en leidden
de extase in de ziel.
Nu is het Graal-kleinood meer dan een steen
die mirakels doet. In het duitsche Parzivaldicht wordt hij tot een mysterium van kosmische beteekenis en oorzaak der innigst religieuze
aandoeningen. Hij is het symbolieke teeken
der wereldkracht of Gods-kracht, waaruit aarde
en hemel groei en bloesem verkrijgt; het in
één oogenmoment aanschouwelijke krachtmysterie dat den dingen aanzijn geeft. „Wie
hem ziet voelt het heilig vermogen van
aardsch en geestelijk leven in zich ontbranden.
Door kracht van dezen steen verbrandt de
foenix dat hij wordt tot asch, en tot verf eugdiging in lichter glans en schooner wederkeert.
Ware nog zoo krank een mensch, hij stierf
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den dag niet waarop hij den Graal aanschouwde, en 't aangezicht van die hem ziet blijft kleur
van jeugd dragen als in zijn jongen dag."
De religieuze waarde van dit mysterieus
symbool wordt nog vermeerderd door zijne
godsdienstige wijding; want de kosmische
kracht van den Graal staat in verband met
het mysterie der wereldverlossing, zoodat uit
kracht van den Edelsteen bepaaldelijk het
volmaakte en gebrekeloos-heerlijke aanschijn
der dingen wordt gewrocht. Immers: Goeden
Vrijdag van elk jaar begiftigt hem een hooge
bode met nieuwe kracht; want een duifgestalte daalt van den hemel en legt een kleinen
witten ouwel op den steen en stijgt met lichter
slag der vleugels ten hemel weer. Door de
aldus gewijde kracht van den graal wordt de
onuitputtelijke heerlijkheid der aarde onderhouden.
De Graal, zoo kunnen wij onze beschouwing
samenvatten, is voor den middeleeuwschen
dichter het symbolisch teeken der Levenskracht ; maar niet der kracht van het leven
in eenigen gebrekkigen vorm, gelijk wij het
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alle dagen zien, doch van het volmaakte,
bevrijd van schuld en leed, en zooals het te
ondervinden is in de hoogtijden van het hart.
Dit Graal-kleinood dan wordt op den berg
Monsalvage, ergens in Noord-Spanje, bewaard.
Daar staat een sterk gebouwde ridderburcht;
doch geen zagen haar dan wie tot den graaldienst geroepen zijn. Een uitgelezen ridderschap is tot dezen dienst op de burcht woonachtig, waartoe te behooren het voorrecht
eener uitverkiezing is. Aan den rand van den
steen worden de namen der geroepenen zichtbaar en uit alle landen zijn ze reeds in hun
jeugd derwaarts geleid langs de wegen die
geen ander vindt. Om graalridder te zijn moet
men leerera zichzelf overwinnen in grooten
deemoed. Maar grootst is de eer en zedelijke
eisch van het graalkoningschap ; welke waardigheid slechts na de hoogst-zedelijke volmaking
geschonken wordt.
Voordat Parzival graalkoning wordt, is Amfortas met deze heerlijkheid begiftigd. Maar
hij is daarna verleid geworden door overmacht
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van aardsche liefde en lijdt nu smarten een
graalkoning onwaardig, want : eens reed de
koning uit op avontuur en krijg; hij was tot
smart der zijnen gansch in minnebanden verstrikt, en door eer van aardsche liefde alleen
gedreven: toen werd hij in fellen kamp door een
giftige speer gewond. Met de ijzeren schacht
in het lichaam kwam de jonge held weerom :
wat werd toen klagelijk geweend !
En toen de wond niet heelde, wendde men
elk middel tot genezing aan. Amfortas' broeder
Trevezent legde de monniksgelofte af ; deed
afstand van zijn ridderschap en werd kluizenaar : het baatte den kranken koning niet.
Ook de aanblik van de Graal verhinderde
slechts, dat hij door sterven aan zijn smart
ontkwam. Toen togen de ridders uit, verzamelden artseneien, die aangewend werden tegen
giftige slangenbeten : het water der vier paradijsstroomen; de tak waarmede Aeneas zich
beschut had tegen 't hellevuur; het bloed van
den pelikaan; het hart van den éékhoorn;
den karbonkel, die onder zijn horen wast : alle
middelen baatten niet.
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Maar eens verscheen den ridders, geknield,
een inschrift in den steen : eenmaal zou een
man komen in de burcht; wanneer hij, ziende
Amfortas' lijden de vraag deed : de vraag :
vanwaar deze smart kwam — dan zou Amfortas genezen zijn; maar het graal-koningschap ging op den nieuwen ridder over. Dit
lazen ze; van de gedane vraag zou het afhangen.
De vraag is geen magisch middel, tooverwoord of wonderdaad. Niet door dezulke zal
de lijdende graalbewaarder genezen, maar
door groot medelijden van een waarachtigen
mensch. Het hart wordt verlost door het hart.
Het lijden geneest door zedelijke ontferming.
De vraag is de opening van het hart, en de
kinds-eenvoudige deelname aan het Wereldlijden en de Wereld-vreugd; zij beteekent de
aandacht der ziel voor al het leven.
Zoo is de Vraag tegelijk het heelmiddel voor
den gewonden graal-bewaarder Amfortas en
het teeken der liefdevolle deelneming, waardoor hij, die Amfortas geneest, zichzelven de eer
van het Graal-koningschap waardig bewijst.
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En als Parzival op de Graalburcht aankomt
in zijne riooltochten, zal het in doen of nalaten
der vraag blijken, of hij reeds de zoodanige
mate van liefdevolle deelneming en innerlijke
grootheid bereikt heeft als ten Graal-koningschap is vereischt.

IV.
Nu dwaalt dan, sinds hij Kondwiramur en
Pelrapeire verliet, Parzival langs onbekende
wegen. — Zoo gaat zijn levensverhaal voort en
wij zien het verhaal toenaderen tot de idee.
Zonder het te weten gaat de held zich naar
het huis der Idee begeven om te treden in een
hooge dienstbaarheid. In smarten maakt zij
hem tot haar onderdaan, louterend tot hij
harer waardig zij.
Het is hier de plaats om van de Idee-beschouwing tot het beschrij vend verhaal terug te gaan:
Nu dwaalde dan Parzival langs onbekende
wegen. Hij liet zijn paard draven den weg,
dien het dier verkoos, en kwam na langen tijd
aan een meer, waar visschers bezig waren het
anker te werpen. Onder hen was één in kost13
Idee-Studies.
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bare gewaden, dragend een met pauweveeren
omranden hoed. Tot dezen riep hij waar toch
de naaste herberg was. Maar in geen dertig
mijlen rondom (volgens het antwoord) was bet
land bewoond. „Slechts een burcht ligt vlakbij",
zei de aangesprokene visscher, een bej aard
man met treurig uitzicht : „Ga derwaarts en
ikzelf zal u ontvangen".
Toen Parzival den rotsweg opreed, zag hij
een kasteel met vele torens en machtigen
donjon : een zwaarbemuurden bouw van hooge
zalen. De slotbrug werd voor hem neergelaten
en Parzival reed den breeden binnenhof op.
Veel kort gras groeide daar; steekspelen werden er wel nooit gehouden en zelden reed men
met banieren! ook was wel sedert lang geen
vroolijk feest gevierd : die hier woonden kenden harteleed ! Toch werd hij hartelijk verwelkomd door jong en oud; kleine jonkers grepen
zijn paard en hielpen hem af; ridders leidden
hem in een toebereide rustkamer. En, den
baardeloozen jongeling ontwapend ziende in
zijn beminnelijkheid, dachten zij wel dat heil
hun was beschoren : een ander daglicht straalde
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van zijn schoon gelaat. Toen bereidden zij zijn
maaltijd en schonken wijn. En na terugkomst
van den visscher, die hier burchtkoning was,
leidden ze Parzival in de hooge zaal.
Honderd kronen hingen daar met brandende
kaarsen; er stonden honderd sofa's en van drie
marmeren vuurplaten schoten vlammen op.
Bij de midden-in gelegene was de zetel bereid
van den burchtkoning, den man zonder vreugd,
die kwijnend in krankheid leefde, verkleumd
in pelzen en bontgewerktekleederen —Amfortas.
Parzival, naast den Burchtheer genocdigd,
aanschouwde wat geschiedde; hij zag een
edelknaap inkomen, dragend een lans voor
zich uit, van welks punt bloeddroppels vielen.
Op het zien daarvan ontstond luid geween
in de zaal. De edelknaap droeg de lans
langs de vier wanden voort en verdween uit
de deur, waardoor hij gekomen was. Toen
werden de weenende stemmen weer stil. Aantonds gingen metalen deuren open, en traden
twee jonkvrouwen binnen met bloemenkransen
om de va llende blonde lokken; beiden droegen
een gouden kandelaar met hel-lichtende kaar-
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sen ; daarna een hertogin met hare gezellin
de ivoren voetschabel des konings dragende;
waarna vier vrouwen met wipkaarsen en vier
met een sierlijken schotel binnenkwamen; vier
dekten de tafel en deze allen verdwenen, neigende voor den koning. Twee jonkvrouwen
stelden zilver en vaatwerk op des konings
tafel en traden terug.
Toen, door zes schitterend gedoste edelvrouwen voorgegaan, trad binnen Repanse de
Schoie, de maagd-koningin. Van haar aangezicht straalde zoo een glans, dat allen meenden
dat het dag werd. Op een groen zijden kussen
droeg zij het kleinood, dat de volheid van het
paradijs en al het wereldheil in zichtbaren vorm
vertoont, het edele gesteente : den heiligen Graal.
Lichtkaarsen werden voor den Graal uitgedragen en zes lange glazen, waarin wierook
brandde. Zich neigend stelde Repanse de Schoie
op de tafel voor Amfortas den Graal neder.
En toen vele tafels in de zaal gebracht en gedekt
waren, geschiedde, door Graalskracht de wonderbare spijziging, en voor de gezeten ridders
werd een volheid en keur van spijzen uitge-
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spreid en de bekers werden vol met den gewenschten wijn.
Verwonderd zat Parzival temidden dezer
vreemde dingen. Wat hij zag begreep hij niet;
maar wel bedacht hij Gurnemanz' raad : „voor
alles vraag niet veel en merk zelf op." En hij
overlegde, dat hij dus ook zonder vragen vernemen zou wat al dit beduidde... en Parzival
vroeg niet.
Toen kwam een ridderknaap binnen met een
zwaard in kostbare scheede en met robijnen
greep, en Amfortas gaf dit aan Parzival ten
geschenke : hij zelf had het in menigen nood
gedragen aleer hem God zoo fel aan 't lichaam
sloeg. Dit zwaard zij u dienstig, zeide de koning,
tot wat aan uw volmaking ontbreekt.
En nog zat Parzival verwonderd en verlegen en niet wetende wat hij zou doen ; en
de aanleiding van het kostbaar geschenk niet
aannemend, vroeg hij niet.
Nu werd de zaal ontruimd; aan Parzival
het slaapvertrek gewezen; verlegen nam hij
afscheid van Amfortas en ... het was voorbij,
het laatste oogenblik dat door één vraag nog
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alles had hersteld. Tot het Graal-koningschap
is Parzival onbekwaam en Amfortas blijft ziek,
ellendig, onverlost.
Het tijdperk des lijdens van Parzival beint
nu.
g
Wat is in dit symbolieke tafereel gewild?
De hooge zin van den Graal wordt hier
afgebeeld in zijn draagster: Repanse de Schoie,
de Blijdschap verspreidende, Koningin-Maagd,
Maria. Kaarsen en wierook duiden op den
kerkdienst en de lichten-dragende maagden
beteekenen het ideale priesterschap. De vertooning van den Graal is, als een ronddragen
van het hoog-heilige, de huldiging van het groot
Mysterie, gelijk in den eeredienst der menschen
met statigen en voorgeschreven ritus voltrokken wordt; want door een priesterlijke schare,
vertegenwoordigend de geloovige menschheid,
wordt hier aan het goddelijk Mysterium hulde
gedaan. En wederom wordt van de Godskracht spijs en lafenis, levend brood en levend
water, ontvangen door een naar het heilige
opziende wereld. Hier in de Graal-woning leeft
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de gemeente in dadelijke aanschouwing van
haar heil het essentieele leven: hier is de Godsdaad zichtbaar en wordt om harentwil het
leven tot rythmisch, vereenvoudigd vormengeheel gestyleerd, en in zijn grootsche verhevenheid getoond. Zich in die schare van
Graal-dieners te voegen, niet slechts door toevallige leiding, maar door de opening van
gansch zijn wezen voor het wereld-wonder, zou
in Parzival het blijk geven van de godsdienstige volmaking.
Parzival geeft dit blijk niet. En hier moet
gelden de niet steeds geldende regel: wat niet
blijkt is niet. Overigens bestond aanleiding
genoeg : want hoe noodigend tot deelneming
is de tegenstelling tusschen de heerlijkheid
van Graal en graal-dienst, en het lijden des
konings en het geween ! De vraag zou het
blijk geweest zijn. Had Parzival slechts gevraagd!
Wij zeiden reeds, dat de vraag als geneesmiddel de zedelijke genezing beduidt; maar
zij heeft nog meer beteekenis voor Parzival dan
voor Amfortas, want voor den held beduidt
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zij : is Parzival, de ideale ziel, reeds zoo ver
in de volmaking opgewassen, dat hij geraden
en geleid wordt door zijn eigen zelfbewustheid? Is het kind, zonder zijn kind-zijn te
verloochenen, man geworden? Het is geen
verdienste een naieve te zijn, zoo men niet
tevens een bewuste is. Parzival's levenskennis
moet inzicht en zijn gedrag moet mannelijke
houding wezen; het is de vraag of hij reeds
zoover is gevorderd, dan of het ondervondene,
hem sinds zijn eenzaamheid toebeschikt, als een
uitwendig begrip aan zijn innerlijke persoonlijkheid is vreemd gebleven. Hij, de zuivere en
spontane ziel, moet de kennis in zich opnemen
en zichzelf zijn. Dan zal hij een zuivere kracht
van ziel ontwikkelen en een held zijn, het koningschap van den Graal waardig.
Maar dat de levenskennis nog slechts uitwendig en niet essentieel is in hem, blijkt nu hij de
Vraag nalaat. Want waarom spreekt hij de
vraag niet, die hem tot de lippen dringt?
Omdat hij zich als een van buiten geleerde les
Gurnemanz' vermaning herinnert: voor alles
vraag niet veel!
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Is dit geen bewijs, dat Parzival zijn innerlijk
nog niet heeft in bezit genomen? De elementen
zijner hooge waarde zijn in hem, maar ongeordend.
Hij, die den levenszin van Gurnemanz' raad niet
doorziet, heeft het leven niet tot inwendige éénheid in zich verarbeid; hij verkeert nog in de
tweespalt tusschen zichzelf en zijn geweten, en
de tweespalt is verbijstering nu het oogenblik
der beproeving kwam. Verward, zichzelven
niet samenvattend, machteloos: zoo vermag
de mensch niet groot te zijn in ontferming,
welke immers een machts-betooning ten bate
der lijdenden beduidt? Die verbijsterd is, is
niet bewogen: alleenlijk die met de Liefde het
zelfbezit vereenigt, het volkomene Kind tevens
de volkomen held -- vermag het woord te
spreken dat de lijdenswereld geneest. En terwijl de gemeenschap der Graal-ridders op
Parzival als vermeende Helper ziet, wacht
zij te vergeefs de Vraag der ontferming over
Amfortas' wee. Al spannender wordt hare afwachting, maar in dezelfde mate neemt zijn
verwarring toe. Parzival is tot het groot-medelijden alsnog onbekwaam.
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De Held in daden heeft nog de veelheid der
daden niet in dienst gesteld van de éénheil
der Idee: dit is oorzaak dat hij de veelheid
zijner krachten niet in zelfbezit samenvat.
En omgekeerd: daar hij zichzelven niet bezit,
richt zijn verlangen zich niet op de eenheid
der Idee. Ongerij pt zoolang hij de daad uit
daadzucht bedrijft, onbekwaam tot den Graaldienst zoolang de Idee hem onbewust is, en
hij in haar zichzelven niet heeft — verschijnt
Parzival op Monsalvage.
Maar het aanschouwen in de burcht is de
aanvang van het bewustzijns-proces, waarin hij
de Idee en zichzelven vindt en zichzelven in
de Idee. Hoewel uitverkoren tot drager des
Ideaals moet toch de gebeurtenis, als een stoot
van buiten, de Idee in hem bewust maken. Het
geschiedt doordat hij in smart zichzelven tot
het Ideaal samenvat. Van nu aan staat Parzival in een hooge dienstbaarheid, en wat hij
van Monsalvage zal leeren is zijn eigen leven
te vinden; want wie de gedachte zijns levens
inziet, vindt zichzelf en stelt zijn zwaard der
Idee ten dienst.
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Nu geeft dan Amfortas aan Parzival het
zwaard, symbool der daden, en hij wete waarvoor het beschikbaar is. De smart wacht hem,
maar met dit zwaard is de overwinning zeker na
langen tijd: hoe zou hij Graalkoning kunnen
wezen zonder eerst te verwerven een Koningshart?

IV.
Dien nacht vergezelden Parzival kwelling en
nood op zijn leger. Toekomstige smarten zonden
hun voorboden in zijn slaap; hij werd beangst
met droomen van zwaardslag en lansenstoot.
Toen hij in den morgen ontwaakte, was geen
edelknaap daar om naar de gastlievendheid
der gewoonte het gewaad hem om te hangen.
Zijn wapenrusting lag in zijn kamer bezorgd.
Wat beduidde dit? Ook het zwaard van Amfortas lag daar. Hij kleedde zich en wapende
zich, verliet het vertrek, maar ... zag niemand.
De zalen der burcht liep hij door en riep uit,
maar hoorde stem noch voetstap. Van teleurstelling moest hij schreien. Daar stond zijn
paard op den voorhof vastgebonden, en de poort
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was geopend. Hij reed weg, de brug over,
die achter hem werd opgehaald. „Gij zijt het
licht der zon niet waard ; kondt gij uw mond
niet opendoen en den koning vragen?" riep
hem de brugwachter na.
Nu vermeerderde de kommer in zijn hart; zij
houden mij voor een lafaard, dacht hij. Een
vrouw, langs wie hij reed, sprak den vloek
uit over den armen dwaas: „dood voor elk
geluk zult gij leven; lof en eer hebt gij verloren in Monsalvage, die om des Graalheers
leed niet leedt !"
Nu reed Parzival langs onbekende paden,
volgens den wil van zijn paard. Openbare
vernedering zou hem overkomen.
Want koning Arthur, vergeefs op Parzival's
terugkomst wachtend, had zijne ridders ter opsporing uitgezonden, en om hem tot de ridderschap der tafelronde te nooden. En niet wetend
van elkaar zijn Arthur en Parzival in dezelfde
landstreek geraakt. Een dunne sneeuw was gevallen, en Arthur's valk vloog over en stootte
ééne aan uit een troep ganzen en wondde haar,
zoodat drie bloeddroppels op de blanke sneeuw
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vielen. Parzival kwam daarbij en ... dacht
aan Kondwiramur, zijne gemalin, die in Pelrapeire op hem wachtte; de kleur der bloeddroppels op de sneeuw wekte onverwacht de
herinnering aan hare roode wangen en kin
op sneeuwblanke gelaats-kleur. En in wakenden
droom starend-gedachtig, werd zijne ziel door
haar beeld ingenomen : de liefde gaf hem
grooten nood ; de aanblik der droppels bond
zijne oogen vast.
Hij merkte niet, dat een van Arthur's ridders
die hem niet herkende, den indringer in het
bosch kwam tuchtigen. Door speerstoot uit
zijn peinzenden droom ontwaakt, sloeg Parzival
den bestrijder ter aarde. Een ander van Arthur's
ridders kwam tee en begreep wat Parzival
beving, die nu weer voor de bloeddroppels
stond; wierp een zijden doek over de plek,
zool at de held opwaakte en den ridder volgde
naar Arthur's legerplaats.
Nu bood hem de koning het ridderschap der
ronde tafel aan en liet een feestmaaltijd tot
zijn eer toerichten, aan welken Parzival voor
korten tijd zijn leed vergat: wel voor zeer korten
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tijd, want de gevloekte van den Graal was
voor harteleed verkoren. Aan den vorstelijken
maaltijd verscheen Kundrie la Surziere, een jonkvrouw, met vele kunsten en vele talen bekend,
bode van den Graal; zij reed op een muildier
en voerde een geelel in de hand. Tot den koning
droeg zij deze boodschap voor: „Arthur, zoon
van koning Utepandragun, gij hebt smaad
verworven; aller roem is bevlekt en de Tafelronde eerloos, want valschheid heeft deel aan
haar; de hoogte uwer waardigheid vervalt !"
Daarna tot Parzival: „gij zijt schuld dat ik mijn
groet der Tafelronde weiger; verdoemd zij
de schijn uwer schoonheid en lichaams-kracht.
0 Parzival, gij, die den Graalkoning zaagt zoo
vreugdeloos en hebt hem niet verlost. Ellendige,
uw hart heeft het medelijden niet. Ter hel op
aarde zijt gij bestemd, heilloos en zonder
riddereer, gij addertand !"
Innig gekrenkt nam Parzival na deze woorden van den ridderkring afscheid, en stelde
zich met eeden vast den Graal te zoeken als
zijn eenig doel. De Idee zijner daden is hem
bewust geworden.

DE MIDDELEEUWSCHE MENSCH.

207

Op vele avonturen en strijd rijdt Parzival
uit, dolend door de landen en twijfelend aan
God, die zooveel smaad niet had afgewend.
„Wee, wie is God! ik weiger Hem mijn dienst en
draag Zijn haat."

V.
Dit is de tijd van Parzival's lijden: het twijfelslijden. Het was niet mogelijk, dat hij zonder
dit tot het Graal-koningschap bekwaam werd.
Zoozeer als de smart den geest verwarren kan,
zoozeer drijft zij de achteloosheid uit, indien
een mensch lijdt om het ideale goed. De Idee,
de Waarheid of het Heil zijn een kracht der
inwendige samenvatting voor eiken martelaar.
En dat Parzival in het lijden des twijfels valt
is geen willekeur der legende, want nevens het
lichaamslijden is er geen groote smart dan bf
het Medelijden om den anderen, bf het Twijfelslijden om zichzelf. Tot mede-lijden, het zedelijk
sterke der heilige liefdes-betooning, anders dan
zuchtend klagen, was Parzival niet gegroeid.
Nu is hij op het Twijfels-lijden aangewezen.
Alle teleurstelling, ziele-angst, eigen-smart, zoo
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zij in de diepte gaat, vindt den Twijfel, immers,
de Vertwijfeling.
De maker van het Parzival-gedicht heeft van
den beginne af op dezen twijfel vooruit gedoeld.
Laat nu zijn onvermogen van psychologische
ontleding oorzaak zijn, dat de twijfels-tijd en
twijfels-strijd zoo terloops worden behandeld
— een onvermogen dat den dichter van 1200
niet is euvel te duiden — zoo vermeldt toch
de introitus van het heldendicht den Twijfel,
voordat nog zelfs de naam des helds is uitgesproken. „Woont de Twijfel (zoo staat daar)
nabij het hart, dit brengt bitter wee. Maar bij
den smaad gaat schoonheid, wanneer met den
Twijfel onversaagde mannemoed gemengd is,
gelijk der ekster zwart en wit. Zulke man kan
hoop behouden, want aan beide heeft hij deel,
aan hel en hemel. Maar wie zonder vastigheid
door het leven wankelt, draagt zwarte kleur
en valt der duisternis ten buit. Dit verhaal
vermeldt van onverbroken manlijken zin."
Parzival's twijfel is niet de Twijfel in al zijn
verscheidenheid, maar een bepaalde twijfelstoestand en daarin diep-menschelijk. Verstan-
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delijke twijfel is hij niet: stemmings-twijfel, de
sceptische onverzekerdheid van het modern
sentiment, evenmin. Hij schijnt in zijn zielkundig maaksel het meest aan den Israëlietischen
twijfel verwant, zooals deze in de Jobs-gestalte
zich toont. Een zelfde twijfelreden hier en daar:
de tegenstelling tusschen verkregen ervaring
en beleden waarheid; eenzelfde twijfels-uiting
hier en daar: de opstand der ziel tegen God.
Het dramatisch gedicht Job spreekt van de
rampen over een vromen Israëliet gestormd,
en hoe in deze de ervaring eener onevenredigheid tusschen deugd en geluk ontwaakte. Dit
juist was de levenswaarheid van den deugdzame, voor wien de deugd niet als wettische
afgemetenheid maar als prachtige bloei van
sobere leefkracht bloeide: dat deugd en geluk
in rechte reden aan elkaar zijn vermaagschapt.
En de rampen van Job stormen zijn levenswaarheid omver. Een lichtzinnig man had haar
laten liggen, gevallen als zij was; maar de
ernstige werpt zijn verleden niet weg, en houdt
evenzeer de oude waarheid vast als de nieuwe
ervaring hem vasthoudt. Het konflikt tusschen
Idee-Studies.
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beide is de zedelijke twijfel: twijfel aan de
waarde der deugd; en uit deze volgt in onmiddellijke noodzaak en met de uiterste scherpte
der smart, de godsdienstige twijfel: twijfel aan
de aanbiddelijkheid Gods. Deze godsdienstige
twijfel is de bittere aanvang van lateren, uit
den eerste volgenden en meer algemeenen
twijfels-toestand: de twijfel of God bestaat.
Evenzeer als Job, twijfelt Parzival aan de
aanbiddelijkheid Gods, en hij roept half-luid
terwijl hij door de wildernissen doolt „wee
wie is God? ik weiger hem mijn dienst en
draag zijn haat !" Het is ook in zijn hart geschied,
dat oude waarheid door nieuwe ervaring werd
bedreigd. In het bijzijn veler ridders vanwege
den Graal gevloekt, openlijk gesmaad in zijn
heldendeugd : zoo stormt nieuwe ervaring,
smartelijk als nooit ondervonden, in Parzival's
ziel. En de Twijfels-uitkomst is niet de loochening maar de aanklacht, met minder veelheid
van redenen en zonder het breed-denkend overleg, maar met gelijk leed als waarmee sinds
eeuwen de stem van den Hebreeuwschen lijder
de wereld heeft vervuld.
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Niet toevallig komt ons bij deze hoogte van
Parzival's levensverhaal het beeld zijner moeder, Herzeloyde, voor den geest. Het ware ondoelmatig de legende met het tafereel der
moedersmart aan te vangen, zoo deze niet in
waarheid voor Parzival's levensloop beteekenis
had. Immers, welken zin zou het hebben, een
verhaal van ridderdaden in te leiden met een
beschrijving van moeder-leed? En al moge
middeleeuwsche verhaaltrant geenszins de innerlijke noodwendigheid in gelijke mate kennen
als wij haar behoeven, zoo ware het toch onzinnig voor alle gevoel van evenredigheid,
indien het lijden van Herzeloyde geen voorspelling inhield van de smart haars zoons. Herzeloyde's smart is het gesternte dat over Parzival's
leven schijnt. Hij moet eerst in het lijden het
lijden overwinnen, zal hij onder dit gesternte
uitkomen. En hooger nog : het lijden is zijn heilrijk gesternte, waardoor zijn glorierijke toekomst
wordt te gemoet gegaan : de smart staat aan
den aanvang van 't verhaal als voorzeggend
den weg, waarlangs de held groot zal worden.
De ideale smart der moeder zij geprezen !
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Maar nu ook : hoe anders dan Herzeloyde's
loopt Parzival's leed ten einde. Het eerste is
lijden ten ondergang, het tweede ter overwinning. De moeder moest terug treden, opdat de
zoon groot werd; de pelikaan zijn bloed storten, opdat de jongen opwiesen. Er is een zedelijke noodwendigheid in deze verhouding;
zij is een levens-wet niet van het individueelmenschelijk, maar van het gemeenschaps-menschelijk leven, en heeft zin voor de ideale eenheid der mensche-geslachten. En mi vervult
de moeder in het menscheleven de grootnederige taak van het terug-treden : de moederliefde is de eenheid en samenhang van voorgeslacht en toekomst, waarbij de hoopvolle
meerderheid van het toekomende erkend en
dus ook het bereidwillig terug-treden van het
voorgeslacht ingesloten is.
De moeder offert-zich, en de smarten der
offering zijn smarten om den zoon. Herzeloyde
lijdt de smarten van angst om Parzival. Nu
bestaat geen noodwendigheid, dat de moeder
den hoogsten bloei baars zoons aanschouwt;
het voorafgaande geslacht beleeft de hoogte
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van het volgende niet. De moeder moet den
zoon overlaten; een voor Mar smartelijkste
scheiding is noodzakelijk. Zoo ligt ook niet in
het wezen der moedersmart, dat zij in glorie
eindigt : in haar leed om Parzival vindt Herzeloyde den dood.
Maar de zoon, de held, aan wien de toekomst gegeven is, lijdt in opgang, niet in vedergang ; en voor hem is, na de loutering der
smart, overwinning en een hooge toekomst te
vei wachten.
Parzival's lijden is de smart van den Twijfel,
en dat hij een aanklacht spreekt tegen God
en aan de voortreffelijkheid Gods twijfelt, karakteriseert wel den diepgang van zijn twijfel,
maar leidt ook de aandacht van het hoofdpunt af, want in strikten zin is zijn smart het
lijden om den Graal. Maar dit hoofdpunt verkrijgt weder allen nadruk als Parzival, uit den
ridderkring afscheid nemend, zegt: ik word
uit uw ridderkring gedreven; zoolang mijn
roem bloeide was ik bij u, thans zijt gij van
mij vrij, totdat ik verkregen heb de vreugde
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van den Graal, om welke ik nu versmacht.
Jammer ontfermt zich mijner en tot wel van
tranen wordt mijn hart, daar ik den Graal
verloor!
Lijdend om den Graal, het ideale goed, vindt
Parzival de Vertwijfeling, immers den Twijfel
aan God. En afscheid nemend van den ridderkring, ontmoet hij niemand dan tegen wien hij
strijd voert, hij is aangewezen op zichzelf
alleen; ten tweeden male in de eenzaamheid.
Soltane heeft Parzival weder gewacht sinds
hij naar het ridderschap dong ; zijne zoo bizondere jeugd behield hare nawerking voor rijper
leeftijd. In de eenzaamheid als in zijn natuurlijke levens-sfeer opgewassen, door haar onderwezen en innerlijk gevormd, moest deze held
zijn hoogste volmaking van de Eenzaamheid
ontvangen. De buiten-wereldsche ziel vindt
haar levensdoel in hoofdschen leefkring niet.
Parzival is held en kind, en kan niet held
wezen met verloochening van zijn kind-zijn,
maar de echtheid des kinds is de essentie zijner
heroïteit. Voor zoo geschapen persoonlijkheid
heeft de Eenzaamheid haar diepen zin.
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De eenzaamheid beteekent in de ziel den
aanleg tot draging der Idee. Parzival heeft
den ziels-aanleg tot den dienst van het Ideaal,
zoodat voor hem Soltane kenteekenend blijft.
Maar de aanleg is niet genoeg, noch de Idee
in zich te dragen: er moet ook een werkzame
kracht zijn, die den aanleg tot werkelijkheid
maakt en de Idee, welke hij in zich draagt,
realiseert. Hiertoe strekt het Aktieve Lijden;
het brengt alle Parzival's stormende krachten
in één eeredienst van het Ideale goed te zamen.
Parzival's lijden is geen loutering van zonden
en alleenlijk in zoover een loutering te noemen,
als de genezing der ziel uit de krankheid der
aandoeningen een loutering is, of de rustherstelling na de onrust der twijfelingen. Zijn
aktieve lijden strekt tot innerlijke samenvatting. Zoo verbijsterd en innerlijk verward als
hij eens voor de Graalwonderen nederzat, zoo
vastbesloten, zelfgerust en zedelijk heldhaftig
moet hij door dit lijden worden. Hij moet leeren
zijne kracht onwankelbaar te richten op de
voorgespiegelde eenheid van de Graal-heerlijkheid.
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En dat de twijfelsmart hem dit leert is niet
ongelooflijk; de twijfel maakt hem niet tot
sceptieke, maar ontneemt hem dooi levenservaring de gemakkelijke waarheid der algemeene en liefelijke bezorgdheid Gods, en
dringt hem te grijpen naar de moeilijker waarheid van het onwankelbare Ideaal en daardoor
te stijgen tot hooger Gods-geloof.
Zoo wordt dan Parzival, zonder de zuivere
ontvankelijkheid der ziel of zijn kindschap te
verliezen, tot een vetenden en bewusten mensch,
door het lijden de oogen houdend naar de
Graal-heerlijkheid en met den Twijfel bekend.
Er is in deze dingen gelijkenis van Parzival's twijfel en die van den modernen mensch,
maar het verschil is grooter, evengioot als het
verschil tusschen twaalfde-eeuwschen en modernen ziels-aanleg. De scepsis van den modernen mensch is een sloopend werk der zelfontleding, vernielt zijn vermogen tot aktie,
verhindert zijn innerlijke samenvatting tot
eenig wilsbesluit — maar Parzival's twijfelsmart is drijfveer tot de Daad. Zijn lijden is
van dien aard, dat het de Daad vindt. Vandaar
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dat het tot innerlijke samenvatting strekt.
Geen mensch streed wel zooveel als hij, zoo
meldt de legende van Parzival's leed. Zijn strijd
was de dadenijver. Zijn lijden is zonder het
dadenbedrijf onverstaanbaar, het is Aktief Lij den. Het naarbinnen gekeerde lijden is de ondervinding; niet daardoor wordt Parzival genezen ; het in daden naar buiten gerichte lijden
is de uiting. In de uiting wordt de mensch van
zijn innerlijkst wezen bewust; in de uiting stelt
hij de Idee voor zich, die zijn wezen zelf is; door
de uiting grijpt hij in de Idee de eenheid zijns
levens, overwint het lijden en wordt geadeld
tot draging van het voorgestelde Ideaal.
Gansch de kruistochten-tijd woont in Parzival's dadenbedrijf, en is in zijn dienstbaarstelling des zwaards aan de Idee vervat. Enthoesiasme, verwildering en daadzucht van den
kruistocht en van Parzival zijn gelijk.
Wij worden hier herinnerd aan Faust. Ook
Faust'ens gistende ongewisheid grijpt naar de
daad : in het eerste deel der Faust-tragedie is
overwichtig de zucht om alles te genieten,
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maar lichtelijk mengt zich ook hier eenige,
vooralsnog in geen gerijpte aktiviteit te formuleeren daadzucht. Maar in het tweede deel
zien wij Faust gestaald tot den bedrijvigen
overvloed der werken, en vernemen wij den zang
der geesten wanneer zijn onsterfelijk deel in den
hemel wordt opgenomen, zingende : wer immer
strebend sich bemtiht, den kunnen wir erfsen.
In beiden, Faust en Parzival, is het „strebend
sich bemuhen" een aktiviteit der daden, waardoor de verslagen lijder tot de kloeke menschnatuur eener volledige persoonlijkheid wordt
opgericht.
En hier ook is het punt des onderscheids
tusschen Richard Wagners en Wolframs Parzival-gestalte. In het Bayreuth'sche Buhnenweihfest-spiel is de oude gestalte dermate gewijzigd, dat zij nevens den nieuwen Parzival
een zelfstandig recht op onze liefde behoudt.
De grondgedachte, door Wagner voorgesteld
is de tegenstelling van geestes-koninkrijk en
verlokkende zinnenwereld, Graalburcht en
Klingsorsburcht. Om de Graalheerlijkheid te
verkrijgen moet Parzival uit de zinnenwereld
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verlost worden, en verlost zal hij voor anderen,
Kundry en Amfortas, een oorzaak der verlossing
zijn. Klingsor, de booze, heeft een weelde- en
wellusttuin gebouwd vlak naast de burcht der
reine Graal-gemeenschap:
Die Wuste schuf er sich zum Wonnegarten
Drinn wachsen teuflisch holde Frauen;
Dort will des Grales Ritter er erwarten
Zu bdser Lust and Hollengrauen:
Wen er verlockt, hat er erworben
Schon viele hat er uns verdorben.

De tegenstelling van geestes-koninkrijk en
verlokkende zinnenwereld is aan geen tijdperk
der menschelijke overweging vreemd gebleven,
allerminst den middeleeuwschen tijd; maar de
oud-duitsche Parzival ware slechts met groote
schade zijner zinrijkheid op het plan dezer
tegenstelling gebouwd. Voor den middeleeuwer
immers heeft de tegenstelling tusschen zinnen
en geest een zeer veel enger zin dan voor ons.
Wij weten, dat de wereld der zinnen geen bestand
heeft in zichzelf, alleenlijk het tijdelijk aanschijn zijnde, waarin het wezenlijke eer is gesluierd dan onthuld, zoodat ook voor het kruis-
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teeken van Parzival's heilige speer gansch deze
weeldetuin als dorrend geblaarte verschrompelt
— terwijl het koninkrijk des geestes alle wezenlijke werkelijkheid boven tijd en ruimte bevat.
De verlossing uit de zinnen-wereld beteekent
dus het vrijkomen uit onwerkelijkheid en
schijnleven en tot des levens waarheid te worden bekeerd. Maar voor den middeleeuwer
zou deze verlossing geen dieper zin hebben
dan de kuischheidsgelofte van den monnik,
die zich aan de orde verbindt.
Parzival nu heeft in den toovertuin den verleidenden drang der blcemfeeën te weerstaan;
maar het meest wanneer, in Kundry belichaamd,
alle verleiding hem op de lippen kust. Die kus
is het hoogte-moment van Wagners-drama, en
het hoogste ontroerings-oogenblik van Parzival.
Door dien kus wordt hij bewust, „Welt-hellsichtig", kennende geed en kwaad, geestelijk Ideaal
en zinnen-wereld; en met klaar-ziende zekerheid werpt Parzival, de nu wetende, de macht
der verleiding van zich af.
Wel is de wegwerping der verleiding een
daad van hoogste machts-betoon, maar een
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dadenbedrijf in het proces der volmaking onmisbaar, is toch in Wagners Parzival niet bedoeld; de ondervinding maakt dezen Parzival
tot Graal-bevoegde, niet het Aktieve, maar het
passieve lijden; en zoo hij langs vele wegen
van strijd gegaan zij, zijn toch deze wegen hem
geen volmakings-weg, integendeel: „der Irrniss
und der Leiden Pfade kam ich" zucht de Graalgewijde, wanneer hij zich na lange omzwervingen in het heilig burcht-gebied weder-bevindt; hij klaagt dat zijn dooltochten en kamp
gevolgden uit een wilde vervloeking en afdwaling beduidden van den weg tot het doel:
Doch — ach! —
den Weg des Heiles nie zu finden
m pfadlosen Irren
aagt' em wilder Fluch mich umher:
zahllose Nóthen,
Kampfe und Streite
zwangen mich ab vom Pfade.

Deze voorstelling is dus zeer afwijkend van
Wolfram's heldendicht. Medelijden, het ondervinden van der wei eld leed in het ondervinden van het eigen leed is voor Wagner het
éen-noodige tot Parzival's volmaking : lurch
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Mitleid Wissend. En zoo is dit medelijden
anders dan van den Oud-Duitschen Parzival;
want deze Parzival moet in het medelijden
de mannelijke daad der ontferming uitvoeren,
zich nederbuigend tot de lijdens-wereld, maar
van de hoogere standpaats zijner meerderheid
uit, welke hij niet verlaat. Zijn medelijden
moet bovenal een heldendaad zijn der kracht,
die de zuchtende menschheid opheft — maar
Wagner's Parzifal heeft de ondervinding en inwendige verdieping, het medelijden der gedachte en des gevoels eener ziel, die innerlijk
al der menschheid lijden doorleeft. Hier voegt
geen daad noch een manmoedig grijpen naar
het Ideaal, doch een afwachten tot het proces
der ziels-verdieping inw endig zij voltooid. Voor
de ter Graal-waardigheid noodige ziels-bekwaming in daden staat bij Wagner de loutering
in gepeinzen in de plaats.
VI.
Nu reed dan de held overal heen; geen
rust was hem beschikt en hij begeerde slechts
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kamp ; geen man streed wel zooveel als hij

en niemand kon standhouden tegen zijn zwaard.
En hij zeide : ik heb vreugd en geluk verloren,
de Graal bekommert mij, een koninkrijk en
vrouw heb ik verlaten, want naar Monsalvage
versmacht ik om den Graal te zien ; ik leed
zwaarder nood dan een man ooit droeg.
Maar het einde van den boetetijd was aanstaande. Eens lag diep in een woud dunne
sneeuw op het mos. Een oude grijze man met
vrouw en twee jonkvrouwen in boetekleederen
kwamen Parzival te gemoet; barvoets gingen
ze in pelgrimage naar een eenzaam oord, en
vreedzaam volgden eenige ridders in den deemoedigen stoet.
— Kent gij den heiligen plicht niet? vroeg
de oude man aan Parzival, dat gij in dezen
heiligen vredesdag (het was de gedenkdag van
Christus' sterven) in volle wapenrusting rijdt?
Maar Parzival zeide : Heer, vroeger diende ik
één die God heet; maar de veelgeprezene heeft
mij met smaad beladen. Nu dool ik en weet
niets van den tel der dagen".
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De oude man was zachtmoedig en nam den
jongen held daar dichtbij in zijn tent. Toen
werd Parzival verteederd en gedacht voor 't
eerst na langen tijd wie zijn schepper was, en
begon te gelooven dat óm den mannenmoed
en ridderstreven in al zijn nood voor hem nog
uitkomst zou bestaan. Toen zeide Parzival:
„is Gods macht zoo groot, dat hij dier en mensch
leiden kan den rechten weg, zoo prijs ik Hem,
en Hij besture den gang mijns paards". En latend
de teugels hangen liet Parzival zich gaan en
kwam te Fontane Salvasche bij de kluis van
Trevezent, den eenzamen broeder van den
Graal-koning Amfortas.
Daar legde Parzival zijn harnas af. Het altaar was ontdekt en de kaarsen brandden,
en hij beleed den heiligen kluizenaar zijne
smarten en zonden : nu geef mij raad, ik ben
door zonden en kommer belast en haatte God
die mijne zorgen gedijen liet. Mijn manlijk
hart is wond en droefheid rukt haar doornenkrans om mijnen roem —
Liefderijk onderwees hem Trevezent in de
dingen van het heil der wereld en wijdde Par-
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zival in de geheimenissen van den Graal, zoodat
zijn trots gebroken werd en hij de volmaking
leerde verstaan. Ook mocht hij inzien dat zijn groote misslag de Graalverwerving niet verhinderde,
indien hij tot hare heerlijkheid was uitverkoren.
Niet lang daarna werd Parzival weer met
groote eerbetooningen in Arthurs ridderkring
der Tafelronde opgenomen. Aan den feestmaaltijd zijner opname verscheen de bode des
Graals opnieuw, Kundrie la Surziere, ter openlijke eerherstelling en om zijne uitverkiezing
tot het Graal-koningschap te vermelden. Gesluierd en het Graal-wapen dragend reed zij
in den ridderkring en sprak, voor Parzival
neigend : Heil u, Gahmurets en Herzloyde's
kind, hoog is uw deel, o kroon van 't menschelijk geluk! het inschrift in den Graal is nu gelezen en gij zijt tot zijnen koning verkozen!
Door uwe vraag zal Amfortas genezen zijn;
gij hebt in strijd en zorgen uw vreugd bereikt ! — Van blijdschap weenend groette Parzival de ridderschap van Arthur, en ging met
Kundrie naar de Graalburcht op.
Idee-Studies,
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Koning Amfortas lag in hevige lichaamspijnen
en smeekte om zijn dood, en kon niet sterven
zoolang zijne ridders hem den Graal onthulden. Toen riep hij kermend tot hen : Ik, de
vreugdelooze, zal u allen aanklagen op den
oordeelsdag, dat gij ten verderf gaan zult, zoo
gij mij nu niet sterven laat; gij weet hoe mijn
jammer kwam; ben ik dan waardig uw koning
te zijn? ... En zijne ridders zouden hem ook
verlost hebben, zoo niet Trevezent hun had
verklaard het inschrift op den Graal gezien :
de man, die eens hun verwachting teleurgesteld had, zou wederkomen en de vraag doen.
De dag van den weerkeerenden hoogte-stand
van Amfortas' smarten was daar ; zijn klagen
klonk in het rond en met j ammer-blikkende
ooggin zag hij allen aan. Op dien dag reed Parzival Terresalvasche, het Graal-land in. De
ridders kwamen hem te gemoet en riepen :
ten einde is ons leed! met het Graal-wapen
komt de held gereden op, wien wij hoopten
eiken dag; groote vreugde is nabib !
In de Graal-burcht gekomen spoedde Parzival
zich tot Amfortas, die hem tegenriep: bewerk
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dat de Graal mij niet getoond worde in zeven
dagen en acht nachten, opdat ik sterven moog!
Maar Parzival knielde neder drie malen voor
Amfortas, biddend tot de Drievuldigheid om
verlossing des lijdenden; toen stond hij op
en sprak de vraag : Koning, wat is uw smart ?.. .
Het machtwoord was gesproken, dat de ban
der pijnen verbrak: het Hart had zich over
het hart ontfermd; Amfortas rees op met
nieuwen glans op het gelaat en Parzival was
koning van den Graal.
In de burchtzaal brandden de kaarsen der
honderd kronen. Kondwiramur werd tot haar
gemaal den Graal-koning geleid. Op de gedekte
tafels geschiedde door Graals-kracht de wonderbare spijziging.
Zoo eindigt het verhaal van Parzival den
held, die in storm der daden uitziende op de
ideale glorie van den Graal, en het zwaard
stellend ten dienste der Idee, de eer van het
Graal-koningschap waardig werd.
Voor het modern bewustzijn is er geen verband tusschen Zwaard en Idee.
Idee-Studies.
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Voor het bewustzijn van den mensch der
middeleeuwsche tijden geschiedt de daad door
het zwaard; zoo werd de Idee door het zwaard
gediend. Wij zien in het verleden de heerlijkheid van het zwaard, omdat het aan de Idee
vermocht dienstbaar te zijn. In schoonen tweeklank waren de namen Zwaard en Idee.
Het ondergeschikt verband van Daad aan Idee
zal blijven voor alle tijden als een waarheid,
waarvan men kan afwijken, doch die geldt met
onvoorwaardelijk recht; verfoeilijk is het ideelooze leven, kwijnend het leven zonder daad.
Dader en Peinzer, zoo is Parzival; tot daden
bereid reed hij op de levensbanen, maar de
heerlijkheid van den Graal was voor zijne
oogen. En zijn leven, op het Graal-koningschap
gericht, was in Soltane gekweekt.

IDEE EN ZWAARD
IN DE MIDDELEEUWEN.
(NASCHRIFT,)

De toedracht van Parzival's leven en de geschiedenis der middeleeuwen hebben denzelfden zin. In Soltane, de eenzaamheid waar
Parzival opwast, ontwaakt en vermeert zijn
gezindheid tot de Idee. Daarna, zijn eenzaamheid verlatend en vindend een gemeenschap
van levenskracht en ridderpraal aan Arthurs
hof — stelt hij zijn zwaard aan de Idee dienstbaar. Het is met de middeleeuwen evenzoo
toegegaan.
Met „middeleeuwen" bedoelen wij dan het
tijdperk dat aan de gothieke beschaving vooraf
gaat. Vooreerst is het dwaasheid een bloeitijd
en eeuw van opperste kultuur „middeleeuw"
te noemen — en vervolgens is de gothieke
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tijd in te groot opzicht verschillend van den
voorafgaanden om door de gestalte van Parzival
gekarakteriseerd te worden.
De middeleeuwsche mensch heeft, als Parzival, zijn vorming vanwege de eenzaamheid ;
en als Parzival verlaat hij haar om met het
zwaard de Idee te verwezenlijken.
Klassieke tijd en Renaissance zijn de tijden
der maatschappij en van den burgerstaat, in
welke het openbaar belang en leven de gedachten aangeeft. De ideeën van dezen tijd
moeten aan de maatschappij dienstbaar zijn
of anders in deze richting worden heengeleid;
het algemeene nut is maatstaf ter bepaling
van de waarden.
Maar de vroegere middeleeuwen zijn zeer anders. Zij zijn de jeugd, die opwies tot den
heldentijd der groote kruistochten en voorafgaande decenniën (van omstreeks 1050 en 1210);
zij zijn Parzival onder Herzloyde's hoede, die
Norden zal de wilde strijder voor zijn glansrijke
Idee.
De vroege middeleeuwen dan zijn een tijdperk der eenzaamheid. Het leven der menschen
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immers wordt eerst gemeenschapsleven door
ordening, en de ordening ontbreekt. Rechtspraak en handelsverkeer zijn te zeer in aanvang, en een staat, waarin de krachten samenwerken, is onbekend. Er is geen wetenschap,
theologie noch wijsbegeerte van uitgestrekte
schoolvorming. Behalve toen, onder Karel den
Groote, een nabloei der latijnsche kultuur —
of een vroeg-renaissance — den geesten eenige
richting gaf is alle leiding afwezig. Er zijn
geen leidende ideeën noch geesten, slechts geisoleerde vraagstukken hier en ginds en enkele
kerkleeraars afzonderlijk.
Ook algemeener kunst-ideeën ontbreken.
Van de Gothiek, die aller handen zal samenvoegen en de harten in gemeenschappelijken
kunstzin verbinden, is nog geen vermoeden.
Eerst de dertiende eeuw, reeds in de twaalfde
voorbereid, ziet het leven om hoofd-centra gegroepeerd en een gemeenschap zich vestigen
van geestelijker gehalte dan in lateren Renaissance-tijd. In de jeugd der middeleeuwen verkeeren de geesten in Soltane, het isolement, en
de ideeën zijn in wording.
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De eenzame gedachte heeft zich belichaamd
in den Romaanschen kerkbouw, hoewel deze
eerst na den jeugdtijd voorkomt, in het heldentijdvak waarvoor wij de jaartallen 1050 en
1210 bezigden. Maar al veronderstelt deze een
heerschende kunstgedachte en dus overeenstemming en gemeenschaps-praktijk, toch is de
idee daarvan uit de Eenzaamheid meegebracht. Anders dan de gothische orde, die het
vreugd- en geloofslied des volks in gesteenten
schept, sticht de Romaansche arbeid zijn ernstig
en zwaarwichtig bouwwerk, opgevat in horizontale hoofdlijn, en stapelt zijn zware massa's
op vierkant en achtkant grondplan of rondt
zijn gevaarten tot kasteelen Gods. De Romaansche kerken zijn machtig-bemuurde steden van
den geest, waarschuwende symbolen van het
in zichzelf en naar God gekeerd gemoed. De
eenzaamheid woont daarin, en zij staan zichtbaar
als teekenen der geestelijke Idee gebouwd.
`welke ideeën zijn in het hart dezes tijds
gekweekt? Daar is vooreerst de idee van het
Christelijke wereldrijk.
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Sinds den val van Rome's oude heerschappij
(476) had de droom der wereldmacht het hart
der geloovigen niet verlaten. Men verwachtte
een herste lling van het oude rijk en een Heerscher, die, heerlijker dan voorheen de Caesars,
alle volkeren onder zijn gezag zou verzamelen.
Maar deze Caesar zou de Caesar, de Keizer zijn
en de roeping van Rome werd in hem vervuld.
Het Keizerschap immers beteekent de wereldheerschappij, en het nieuwe keizerschap zal
zijn heerlijkheid hebben hierin, dat het de
Christenheid omvat. De volgers van Mahomet,
tegengehouden aan de grens en getuchtigd
bij overschrijding, zullen vreezen en even ver
als het aardsche godsrijk, zal het gebied zijn
van den Keizer, Regent Gods op aarde. Althans : zoo ver en breed reikt de idee, en Karel
de Groote was reeds aan de verwerkelijking
van dit ideale keizerschap met alle doortasting
werkzaam -- totdat hij stierf en zijn rijk instortte.
Aanstonds gaan de Duitsche koningen de
vestiging van dit keizerschap tot hun roeping
maken. Maar — de konsekwentie der idee
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brengt in botsing met de Kerk. Ook de kerk
is een universeel rijk met een wereldrijke organisatie, wereldsch grondgebied en een aangewezen hoofd; niet de Keizer maar de Paus
heerscht over dit andere wereldrijk. Keizerrijk en Kerkrijk liggen weerzijds in elkaar. Het
Keizerrijk alleen laat een open plaats, en het
Kerkrijk alleen laat ook een open plaats, en
men kan waarlijk niet zeggen dat het plan van
beide genoeg heeft aan de plaats, die de ander
open laat: het wereldrijk is tevens geestelijk
rijk óm de Idee, en het geestelijk rijk is tevens
Wereldrijk ... hoe zal dit gaan?
Er is geen oplossing noch schikking mogelijk,
waarin beide bevredigd worden en — het drama
der tegengestelde belangen treedt in werking.
En wie zal daarin zegevieren, Keizer of Paus,
Keizerrijk of Kerkrijk? Uitgevochten wordt
de strijd niet, veeleer voortgezet wanneer de
grondliggende idee reeds vergeten is. Maar
wie is meest geeigend om de geestelijke Idee
te dragen, en symboliseert zichtbaarst den zin
van het universeele Christendom — waarom
het eigenlijk te doen is — Keizerrijk of Kerk-
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rijk? Immers het laatste. En omdat de heerlijkheid der idee de maatstaf is der sympathie,
is in het gemoed des tijds aan de macht der
Kerk de overwinning toegewezen over de Keizermacht. En uit gevoel dezer toewijzing zien
wij de pausen sinds Gregorius-Hildebrand in
1073 de hand aan 't werk slaan om de Keizerlijke macht zich dienstbaar te maken.
Nu wordt in het gemoed van den middeleeuwschen mensch de Pauskerk de draagster der
idee en het Keizerschap de drager van het
zwaard. En daar de daad aan de idee ondergeschikt is, gaat het zwaard als middel tot
de daad in dienst der idee: De Keizer vervult
zijn roeping zoo hij samengaat met den Paus ;
de ridder zoo hij de hand reikt aan den monnik. Keizer en ridder moeten Paus en monnik
dienen tot verwerkelijking van het universeelchristelijke wereldrijk der kerk. Gewillig zullen
vorst en edelen, de dragers des zwaards, neerknielen bij het opdragen van 't Allerheiligst,
geen grooter vreugde kennend dan te luisteren
naar het lovend en smeekend geklank der latijnsche hymnen -- door den priester gezegend.
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Zoo wil het de idee, die als idee schooner
is dan in eenige verwerkelijking. Het is 'misschien uit oogpunt der Schoonheid, dat zij
nimmer tot historische werkelijkheid is gebracht.
En de andere idee dier eeuw is oorzaak van
haar meest expressieve daad, den kruistocht1),
en geeft dus haar geestelijk gehalte zuiver
te verstaan. Namelijk, de idee van den Eeredienst aan het heilig graf. In den kruistocht
zien wij de dienstbaarheid van de daad aan
de Idee volkomen uitgedrukt. Hoewel men gewoonlijk zijn waarde berekent naar de afgeworpen winst voor de Europeesche kultuur,
is juist om de beweegreden de kruistocht een
prachtige daad der bezieling. De waarde-berekening naar zijn uitkomst kan alleen gelden,
1) Zoozeer drukken de kruistochten het volle wezen
der iade en zede eeuw uit, dat de oude orde daarmee is
uitgeput en een nieuwe orde opkomt. De adelsgeest heeft
zich aan de kruistochten ontledigd, en de burgergeest
wordt door hen opgewekt. De volgende periode der middeleeuwen is dan niet door adel en hooge geestehjkheid
— gelijk de voorafgaande — maar door burgerstand en
lager geestelijkheid beheerscht.
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zoo men de Idee niet verstaat en aan deze
miskenning de vriendelijke bedoeling voegt
om de dwaasheid te vergoelijken. Want dwaasheid, is de kruistocht zonder twijfel; een dwaasheid die evenveel rampen als beschavings-winst
heeft voortgebracht en aan a ll e hartstochten
vrij terrein heeft bereid. Maar wel aanmerkend
de Idee — zoo erkennen wij deze dwaasheid
als roemrijke uiting van ideale geestdrift.
Waartoe trokken in ontzaglijke legerscharen de Kruisvaarders naar Palestina? — om
te veroveren het heilig graf, een relikwie. Zooveel inspanning, geld, gevaren, bloed en tranen
om een relikwie! Waarlijk, zoo deze niet voor
het middeleeuwsch gemoed een hooggeestelijk
goed beduidt en daaraan een oneindige waarde
ontleent, is de wereld diens tijds een groot
gekkenhuis; maar nu zij wel het ideaal beduidt,
ontvangt zij van haar de kracht tot haar vervaarlijke daad. Voor wie deze daadkracht ziet,
is het niet twijfelachtig of ook soms de Kruistocht om een hoogste belang der toenmaalsche
Christenheid ging.
En wie twijfelt, kan zich overtuigen ter kerk-
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vergadering, die in midden-Frankrijks opene
vlakten bij Clermont (1095) gehouden werd;
alwaar geestelijken van eiken rang, edelen,
poorters en landlieden in menigten zijn samengekomen. Immers, toen Urbanus II, destijds
paus, het lijden der pelgrims te Jeruzalem met
bewogen welsprekendheid verhaalde en tegen
den overlast der Turken de aanwezigen te hulp
riep, ontstond een eenparige geestdrift aller
en een geweldig roepen van zoo groote schaar,
als wellicht nooit samen in één roep had ingestemd : „God wil het." En toen Urbanus
stilte gebood en zich tot den Franschen adel
richtte, vielen ook nu de toegesprokenen met
„God wil het" in. Ridders, poorters, en landlieden hechtten zich een rood kruis op den
schouder als teeken van deelname aan den
kruistocht, en geestelijken traden in de vergadering naar voren om verlof tot medegaan.
Deze extase was althans van hooge orde,
een zuivere ontroering om de Idee, en zou niet
mogelijk zijn, wanneer het gemoed diens tijds
de Idee niet had gekend.
In de uitvoering drongen zich natuurlijk
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de bij-motieven tot de onedelste toe. Menigvuldiglijk werden op reis de zeven hoofdzonden gepleegd. Een wreedheid, die Turken en
Joden als slachtvee behandelt, woedde teugelloos. Verraad en misdaad tierden. Maar dit
alles kan den oorsprong niet vernietigen: de
geweldige geestdrift om het geestelijke goed,
gelijk eenig is in de wereld-historie. Een hooge
extase is het, die aan de Idee het zwaard belooft.
En dat deze middeleeuwers den adel der
Idee niet volhielden in hare uitvoering, en de
hartstocht des tijds een ruwst geweld met de
schoonheid verbond, is al te verklaarbaar.
Matiging komt niet voor, waar de hevigheid
evenzeer in het schoone als in het leelijke
heerscht. Maar telkens bleek dat de Idee over
de zielen waken bleef en, tusschen alle geweld
en woede door, de scharen met haar enthoesiasme bezielde.
Dit bleek gedurende den eersten kruistocht
in extatische visioenen. De enthoesiasten zagen
strijdende ridders, in de lucht, van wie één
die een kruis droeg, overwon; zij zagen een
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zwaard drijven op den wind; zij verwachtten
dat Karel de Groote uit zijn dood zou opstaan
en zich aan het hoofd der legers stellen.
En toen, na allen tegenspoed van hun optocht,
ten laatste de geestdrift verloren was, zonken bij het eerste gezicht van Jeruzalem de
duizenden op de knieën, weenend van ontroering.
Ook toen het beleg van Jeruzalem dreigde
te mislukken, de belegeringstoren verbrand
was en de moed faalde, zag Godfried van
Bouillon een wonderbare verschijning op den
Olijfberg: een ridder te paard in reuzengestalte
hief zijn schild omhoog, dat ver in 't rond als
vuur straalde. Zij zagen het allen • hun oogen
waren van de nuchterheid vervreemd, en een
extase verteerde hen.
De gewonden stoven naar de wapenen; met
den waanzin, die op de extase volgt, bevlogen
zij de muren der stad en joegen de verschrikte
Turken door de straten voort.
Geweld en moord volgden. Maar toen na
het bloedbad Godfried van Bouillon tot koning
werd uitgeroepen — weigerde hij de konings-
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kroon te dragen in de stad, waar Christus de
doornenkroon droeg.
Zoozeer als ons deze gebeurtenissen bekend
zijn, zoozeer dienen ze ons te bevreemden. Zij
hebben een eigen taal, wel verstaanbaar : de
taal der Idee.
De enthoesiast, die bij alle verwildering aan
de geestelijke Idee aanhankelijk blijft -- is
Parzival, de middeleeuwsche mensch. Zijn omzwerving en strijd in 't zoeken van den Graal
is de kruistocht, de dienstbaarstelling van het
zwaard aan de Idee. Maar hoezeer is de kruistocht de expressieve daad des tijds! De verlangde verhouding van Kerk en keizer, monnik
en ridder is in den kruistocht verwerkelijkt:
de wereldlijke kracht is ten bate der kerkelijkgodsdienstige Idee gesteld. De ridder is de
krachtige, uitmuntend in moed en lichaamsgestalte; de monnik is de teruggetrokkene in
afstand van wereldlijken glans om de gedachte.
Nu heeft de ridder zijn kracht ten bate van
de gedachte van den monnik gegeven. Die tijd
sticht als monument zijner eere ....de ridder-
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monnikorde : Tempeliers en Johannieters beduiden den geest dier middeleeuw en nevens
deze beide : de ridderschap van den heiligen
Graal.
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132
156
173
229

Werken van
Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

De weg tot Inzicht.
Eene inleiding in de Wijsbegeerte.
3e Druk. Prijs f 3.50 ; geb. f 4.75.

De verborgen Harmonie
Studies.
2e Druk. Prijs f 2.50 ; geb. f 3.75.

Wereldorde en Geestes
leven.
Prijs f 4.50 ; geb. f 5.75
Uitgaven van

S. L. VAN LOOY.
AMSTERDAM.

